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หนงัสือชีช้วนกองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 1 

คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุน หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

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 คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้
ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) 

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในกรณี
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
( ถ้ามี ) 
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใน
กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 

กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ
กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฏหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนั
การเงิน 

สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียน
กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการ
สง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูโอบี ออมทรพัยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ 
 
ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ 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 ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : UOB SAVING RMF 

 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBSVRMF 

 
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 บริษัทจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทนุ
เกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กิน 450 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3,450 ล้านบาท 
 

2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 

 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ : 300,000,000.00 หน่วย 
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2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ 

 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 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 : 

ระดมเงินทนุจากประชาชนทัว่ไป เพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอาย ุ รวมทัง้การ
ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
3.2 ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพิเศษ 

 
3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่หนี ้

รายละเอียด :  

มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง เงินฝาก ตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน หรือตราสารการเงินอ่ืนใดท่ีมี
ความมัน่คง โดยคาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวท่ีสงูกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ (Hedging) เท่านัน้ และอาจลงทนุใน 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) โดยจะไมล่งทนุในหลกัทรัพย์ หรือตราสาร
ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ 

 
3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 
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3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต  .หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .กําหนด
ดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก .ล .ต .หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 

3.6.1.1 ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นผู้ ออก ซึ่งกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเม่ือทวงถามหรือเม่ือ 
ได้เหน็ 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีเป็นอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้ 
(short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)  อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ
Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)  ตัว๋เงินคลงั 

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่สํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือที่ออกภายใต้
ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคา
เตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(2.2.1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2.2.2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะ
เสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  
และ 

(2.2.3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมี อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าว
ไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.4)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้  ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.5)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนีห้รือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ 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 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทั ง้ จํ านวน  สลักหลัง โอนประเภทมีสิท ธิ ไล่ เ บี ย้ โดยไม่ มี ข้อ กําหนดลบล้างห รือ จํากัดความรับผิดของ 
ผู้สลกัหลงัหรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  

 
3.6.1.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตวัแปร
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้  

(1)  ตราสารแหง่หนี ้หรือมีตราสารแหง่หนีเ้ป็นองค์ประกอบในการคํานวณตวัแปร 

(2)  อตัราดอกเบีย้  

(3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือ
ของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 
ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกบัราคาของสินค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของสินค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือสินค้าหรือตวั
แปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  

 
3.6.1.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(1)  หุ้นกู้อนพุนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.1 (2.2) โดยอนโุลม 

(2)  ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ตราสารดงักลา่วจดัทําขึน้ในรูปแบบตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) หรือ (2.3)  

(ข)  ตราสารดงักล่าวต้องอ้างอิงกบัราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ 
อตัราดอกเบีย้ อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือของผู้ออกตราสาร
ดงักลา่ว และดชันีเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ในกรณีของดชันีต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ค)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีให้สทิธิแก่ผู้ออกตราสารในการท่ีจะชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร (callable) 
บริษัทจดัการได้เปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ลงทนุก่อนทําการลงทนุและตราสารดงักลา่วมีการจ่ายผลตอบแทน
โดยอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี ้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และต้องไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่การลงทนุ 

ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวจะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดงักลา่วต้องเป็น
ประเภทท่ีกองทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้   

การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีนอกเหนือจากกรณีในข้อ 3.6.1.4 นี ้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นรายกรณี โดยตราสารดงักล่าวต้องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ
สนิค้าหรือตวัแปรท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 36 
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3.6.1.5 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 

 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่จํากัด
อตัราสว่น 

 
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.1.3 

(4)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ตามข้อ 3.6.1.4 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4(1) ท่ีธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  

 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ   

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(2)  สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.3 ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ 
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(3)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.1.4 ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ 

ตราสารแห่งหนีต้ามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนีต้าม
ข้อ 3.6.1.1 (2.5) 
การคํานวณอตัราส่วนตาม (1) ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) ที่บคุคลดงักล่าวเป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่น
ดงักลา่วด้วย  
 
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทกุบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  

 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้
ไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

 
3.7.1.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัท
จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือ
คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนักของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  

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 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จดัทํา และเปิดเผยลา่สดุ เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีการจดัทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏใน
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บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวมให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 
หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท
ตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมี
มลูคา่รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะ
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 
45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราส่วน
การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไป
ตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว  ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 

 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอ
ผ่อนผนัต่อสํานักงานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
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3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่

 
3.7.1.12 ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง ให้
บริษัทจดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อ
มลูค่าสทุธิท่ีกองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้
ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง และเข้าเป็น
คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกระทํานอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพ่ือ
การลดความเส่ียง โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึ่ง ให้
ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 

 
3.7.1.14 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 
หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่
รายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้   

 
3.7.1.15 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวทัง้หมดในข้อ 3.7.1.10 โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาท่ีกําหนด
ตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
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ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
(2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 
และ ข้อ 3.7.1.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมใน
อตัราสว่นท่ีคํานวณตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 

 
3.7.1.16 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตาม 
ข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้นับมูลค่าท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญา
นัน้ในศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามท่ีกําหนดในข้อ
ดงักลา่ว 

 
3.7.1.17 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.16  แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต
ของผู้ออกสินค้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า ท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง บริษัทจดัการคํานวณ
อตัราส่วนการลงทนุสําหรับสินค้าดงักล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
สินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้นบัมลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญา
ออปชนัแทน 

(2)  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีดังต่อไปนี ้ให้บริษัทจัดการคํานวณ
อตัราส่วนสําหรับองค์ประกอบดงักล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่องค์ประกอบนัน้โดยตรง เว้นแตใ่นกรณีท่ีองค์ประกอบดงักลา่วเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ 

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

(ข)  ดชันีท่ีไมเ่ข้าลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํา้หนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศท่ี สน.24/2552 ข้อ 37/1 
(ค)  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (high 
yield bond index) 

3.7.1.18 ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผล
ให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า ให้
บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดงักล่าว หรือผู้ ที่ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า 
(limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้
ให้ใช้มลูคา่ของตราสารดงักลา่วเป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีอ้างอิงกับดชันี ให้นํา
ความในข้อ 3.7.1.17 (2) มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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3.7.1.19 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงมีข้อกําหนดท่ีอาจมีผลให้กองทนุได้รับชําระ
หนีเ้ป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ของทรัพย์สินดงักลา่วรวมในอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 (1) แล้วแต่กรณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินนัน้แล้ว เว้นแต่เข้าลกัษณะตาม
ข้อ 3.7.1.18 ให้ปฏิบติัตามข้อ 3.7.1.18 แทน 

 
3.7.1.20 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.21 ด้วย  

(1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ี
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

 
3.7.1.21 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.20 จะทําได้ต่อเม่ือ
บคุคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนด
ลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

 
3.7.1.22 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อ ตราสารแห่งหนี ้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยถูกปรับลดอันดับความ
น่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบ
ถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน 

 
3.7.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   

 
3.7.1.24 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  เ ม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่า 
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี  
สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดงันีคื้อ  
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(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  และ 
(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว ให้บริษัทจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

 
3.7.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.13 ข้อ 
3.7.1.14 ข้อ 3.7.1.22 ข้อ 3.7.1.23 และ ข้อ 3.7.1.24  และการเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้
ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.1.26 ข้อจํากดัการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิก
กองทนุรวม” 

 

4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

ไมจ่่าย 

 

5 การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
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5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้

 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี  ้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง 
รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงิน
ได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระ
หนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้ มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล
และความจําเป็นในการรับชําระหนี ้
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5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการ 
ยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว ในกรณีท่ีมี
คา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืน
ท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มา
รวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มี
การจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 

6 ช่ือ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์  และสถานที่เก็บรักษา
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 
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6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

( 1 )  เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

( 2 )  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตก
ลงไว้ บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 3 )  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 90 วนั  

( 4 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 5 )  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั
กองทนุรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

( 6 )  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้
ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ 
แต่หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปล่ียน
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้
แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

 
ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์”ผู้ดแูล
ผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สิน
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และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่
สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ 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 หรือผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ท่ีบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 
หากมีการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ในข้อ 6.2 

 

7 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์  
หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือนายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 
หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ  
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 
 
หรือนายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท์ 0-2294-8504  โทรสาร 0-2294-2345 
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หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ 
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 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 

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 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 และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้
จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 

 

11 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมมี่ 

 

12 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมมี่ 
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13 การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
ตามวนัเวลาท่ีแน่นอนท่ีระบไุว้ในหนงัสืชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้หากมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตามจํานวน 3,450 ล้านบาท ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุแหง่  

13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบ พร้อมกับใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ คู่มือผู้ลงทนุ และคู่มือภาษีอากร (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) ได้ท่ีบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่ง
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน) สําหรับการซือ้ครัง้แรก โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีในกรณีท่ียงัไม่มีบญัชีกบับริษัทจดัการ และใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
พร้อมเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเท่านัน้ โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้แต่ไม่เกินวัน
สดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้
กองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ” หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับ
ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้วจะออกหลกัฐานการรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการรับชําระ
เงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกั
บญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

ในกรณีท่ีคําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธ
การจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 



 
 

หนงัสือชีช้วนกองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 21 

เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทุน
เปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ” ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
ทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 
13.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกิน 3,450 ล้านบาท ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกิน 3,450 ล้านบาท การจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้ ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่า
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้ประชาชนได้ไม่ถึงสิบราย บริษัทจดัการจะยติุการจําหน่ายหน่วยลงทนุและแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเป็นประการอ่ืนได้ 

 
13.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฏหมายภาษีอากร 

 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ 

( 2 )  สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 
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และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
ขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้จะได้รับ  

14.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี 
คู่มือผู้ลงทนุ และคู่มือภาษีอากร (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) ได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
โดยบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทํา
การทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้
ทกุวนัในเวลาทําการ  

 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 
13.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาจดัสรรให้โดยไมเ่ปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่ว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณี
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้
วา่ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
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14.2.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอม็จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้ 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

 
14.2.3 TELE-BANK  
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนาม
ในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่ง ซื อ้หน่วยลงทุนแล้ว  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับ
และผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภาย
หน้าซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้
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สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีส่งมายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและบริษัทจดัการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะทํารายการซือ้
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
14.2.5 INTERNET  
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้
ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้เฉพาะกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพภายในบริษัทจดัการเท่านัน้ หากต้องการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัท
จดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยต้องดําเนินการสบัเปล่ียนด้วยตนเอง โดยตรงท่ี
บริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
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ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

 
14.2.6 หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะท่ีบริษัท
จดัการกําหนดได้ท่ีบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ ดงันี ้

( 1 )  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือน ในเวลาเดียวกนัด้วย
การให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวัน หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงินท่ี
เทา่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดตอ่บริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือ
ขอใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่การให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัท
จดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือ
บญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุนแบบคํา
ขอดงักลา่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้
ซึง่จะต้องไมต่ํ่ากวา่ครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุเดือน ตามท่ีผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
บญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการ
ซือ้ขายนัน้ 

อนึง่คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 4 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 
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( 5 )  บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ี
สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

 
14.2.7 บตัรเครดิต 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเคตดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ผา่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางบตัรเคตดิตจะยอมรับและผกูพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.2.8 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

 
14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  
ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ี
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ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ” เพ่ือเข้าบญัชีประเภท
ออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภท
กระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือช่ือบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพ่ือเข้าบญัชีกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 

(2)  ในกรณีท่ี เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ
เช็คธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัท
จดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3)  ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้
โดยบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4)  ผู้ลงทนุที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 

 
14.3.2 ATM  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัท
จดัการเปิดขึน้ 
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14.3.3 TELE-BANK  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะ
ดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.4 ไปรษณีย์ 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว และจดัสง่ให้บริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีท่ีชําระคา่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.5 INTERNET  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.6 หกับญัชี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต  บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุ
ไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้า” เทา่นัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ี
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตมีไมเ่พียงพอท่ีจะซือ้หน่วย
ลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน “หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัร
เครดิตในงวดถดัไปตามปกติ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออก
จากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้
บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าว
ทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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14.3.7 บตัรเครดิต 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั 
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.8 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ ( Bill Payment ) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทําการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่า
บริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้
เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้น
แต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืน
เงินชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ 

 
14.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

14.6.1 กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
อาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขาย
หน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัท
จดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

( 2 )  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
( 3 ) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
ใดท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
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14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี 
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 13.7 ทัง้หมด 
 
14.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัทําการในเวลาทํา
การของธนาคารพาณิชย์ไทย สําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ ไปรษณีย์ 
และอินเตอร์เน็ต ท่ีบริษัทจดัการได้รับภายหลงัเวลาทําการของวนัทําการซือ้ขายใด หรือวนัหยดุทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึง่จะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริษัท
จัดการจะกําหนดวันเร่ิมทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนเปิดกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนตอ่ไป 
 

15 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

( 1 )  เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับ
การจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เพ่ือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะนําหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุดงักลา่วไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
หลกัประกนัมิได้ ซึ่งบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว 

( 2 )  กรณีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายใหม่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนั
จํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะนําหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุดงักล่าวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
หลกัประกนัมิได้ ซึ่งบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว 

( 3 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ 
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
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หน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนั
และถกูต้อง 

( 4 )  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

( 5 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุประจําปี ปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีภาษีนัน้ๆ ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้ปี ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือ
รับรองการซือ้หน่วยลงทนุไมเ่กิน 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 

( 6 )  นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ โดย
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และตวัแทนสนบัสนนุ และ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้กบัผู้
ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ไมพ่ร้อมเพรียงกนั โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

( 7 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนของท่านบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนํา
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยไมนํ่าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ี
บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

( 8 )  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมอ่อกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยท่ีมีสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุแล้ว 

 

16 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : บริษัทจัดการ, ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน, TELE-BANK, 
INTERNER และหกับญัชี 
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : กรณีปกติ 
 

16.3    ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการ 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิน้วันทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
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16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้

( 2.1 )  กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 

ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่
ถงึ 1 หน่วย ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ
อยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

( 2.2 )  กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน 

ผู้ ขายคืนสามารถระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 บาทขึน้ไป (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวม
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ทําการขาย
คืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ขายคืนระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏ
อยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ขายคืนไว้เป็นหลกัฐาน 

( 3 )  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 , 20 

( 4 )  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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( 5 )  นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบั
ภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
( 6 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัท จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้
ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืน
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนมุติัจาก
บริษัทจดัการ 

 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการที่กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเส่ียงใด  ๆท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
16.3.1.3 TELE-BANK 

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

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไป
ในภายหน้าซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

 

16.3.1.4 ไปรษณีย์ 
ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
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16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดัการสามารถรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

 
16.3.1.6 หกับญัชี 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า 

(1)  สําหรับผู้ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีซือ้ครัง้แรก และขายคืนหน่วยลงทนุเม่ืออายุไม่
น้อยกวา่ 55 ปี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทพุพลภาพ หรือตายในระหวา่งการถือหน่วยลงทนุ สามารถท่ีจะระบวุนัท่ีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต้องการขายคืนลว่งหน้าโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 
1,000 บาท และจํานวนเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท เป็นรายเดือน  

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีจ้ะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้าและนําสง่ให้
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายในวันท่ี 10 ของเดือนท่ีต้องการให้คําสัง่ขายหน่วยลงทุน
ลว่งหน้ามีผลบงัคบัใช้  

( 3 )  บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้าตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุ
ในทุกๆ วนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถึงกําหนด และหากวนัท่ีดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการ บริษัทจัดการจะทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุในวนัทําการก่อนหน้า และในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) น้อยกว่าจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ให้ทําการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และจะถือว่าคําสัง่ขายหน่วย ลงทนุ
ลว่งหน้าของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้สิน้สดุลง 
( 4 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิก “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “คําขอ
ยกเลิกการใช้บริการคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” และนําสง่ให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ภายในวนัท่ี 10 ของเดือนท่ีต้องการให้ “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” มีผลยกเลกิ 

 
16.3.1.7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแก้ไข
โครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
16.3.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

 
16.3.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ ในเวลาทําการจนถึงเวลา 14.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิม
เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทุนเปิดกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบั 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบ
จากการท่ีได้รับชําระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทนุรวมลงทนุได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง 

 

17 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

17.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

17.1.1 การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุ
เปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
จากกองทุนเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะยกเว้น
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนั
ก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสบัเปล่ียน โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 60 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   

 
 
 



 
 

หนงัสือชีช้วนกองทนุเปิด ยโูอบี ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 37 

17.1.2 การสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out ) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืนได้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนได้ด้วย
ตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเท่านัน้ และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในอตัรา
ร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสบัเปล่ียน  

 
( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) บริษัท
จดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการ
สบัเปล่ียน โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  หยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุ
รับคําสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

(2)  จะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีได้รับการชําระค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

 
17.1.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
(ถ้ามี) มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดท่ีระบุ
ไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิไม่ให้ผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
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ทัง้นีก้ารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่วจะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

(1)  การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะเปิดรับคําสัง่สบัเปล่ียนตัง้แต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึง
เวลา 14.00 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหลงั
เวลาดงักลา่วให้ถือเป็นการทํารายการในวนัถดัไป  

(2)  การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบับริษัทจดัการอ่ืน  

 
2.1  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง โดยตรงท่ีบริษัทจดัการเท่านัน้ และสามารถแจ้ง
ดําเนินการได้ทุกวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น. หากบริษัทจัดการได้รับคําสั่งการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักลา่วให้ถือวา่เป็นการทํารายการในวนัถดัไป  

2.2  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง โดยตรงท่ีบริษัทจดัการเท่านัน้ และสามารถแจ้ง
ดําเนินการได้ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ 

(3)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง
เวลา 14.00 น. ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้

( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

(2.1)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ การกําหนดราคา
ขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2.2)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัทจดัการอ่ืน การ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือสิน้วันทําการท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วย
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ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23 เ ร่ือง
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม”  

 
17.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

( 1 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 )  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทางเทา่นัน้ 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมแนบเอกสารหนงัสือ
รับรองสทิธิ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอ่ืนใช้ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดท่ีปรากฏอยูใ่นรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

( 4 )  ในกรณีการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจะได้รับการยกเว้น
ข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ 

( 5 )  บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพ่ิมจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดต้นทางมีผล และจะ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 

( 5.2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเปิดปลายทางมีผล 

( 6 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่
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จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

( 7 )  ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างบริษัทจดัการกบับริษัทจดัการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องมา
ดําเนินการด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเทา่นัน้ 

 
17.6 การชําระเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสบัเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนให้แก่กองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพดงักล่าวตามท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการรับคําสัง่เปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 

 
17.7 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไข
โครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
18 การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือน
ได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3)  ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวันอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงิน
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

 

19 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิด
ได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับ คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัทําการ 
เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการ
ซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) เกินหนึ่งวนัทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย ลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีท่ี
สามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

 
2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20 การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
21 การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการ
อาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธีการดงันี ้

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
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ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ 
วนัทําการซือ้-ขายหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1  กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วน
ตา่งให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2  กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  
หมายเหต:ุ สว่นตา่งระหวา่งมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หกัด้วย จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

3.  กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือ 
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสมหรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วย 

4.  กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่น
ตา่งดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 

 
22 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ  

( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ" ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

( 2 )  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับ
ความอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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22.1.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการ ซึง่ได้รับอนมุติัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

(2) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม
ภายในขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 

(3) เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษา
ไว้ซึง่ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(5) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

(6) แต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวม โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีการยติุหรือเลิก
กองทนุรวม 

(7) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพ่ิมวนั 
เวลาทําการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(10) จดัให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(11) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(12) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

(14) ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมซึง่ได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 

(15) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(16) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถงึการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
การจัดการกองทุนรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วัน 
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นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง 

(17) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(18) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

(19) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และนําผลประโยชน์ดงักลา่วฝาก
ไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(20) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นประจําทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(21) ไมก่ระทําการใดๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(22) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(23) จดัทําหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชีรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือน
ของรอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ท่ีทําการ
ทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือร้องขอ 

(24) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย ลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
และราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(25) ย่ืนคําขอแก้ไขเพ่ิมเติมทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป ใน
กรณีท่ีมีการจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําส่งรายงานดงักลา่วผ่านระบบท่ีจดัไว้
บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน  

(26) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(27) ยกเลกิกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(28) เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

(29) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(30) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(31) ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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22.2 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาจัดตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทนและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้
หวัข้อ“หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์”  

 
22.2.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

( 1 ) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

( 2 ) รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุน
รวม 

( 3 ) ดําเนินการรับมอบ สง่มอบ จําหน่าย จ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม
ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

( 4 ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ท่ีรับฝากไว้ 

( 5 ) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

( 6 ) ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุรวมเพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปัน
ผล การรับดอกเบีย้ การรับสทิธิในการสัง่ซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุ และสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดท่ีกองทนุรวมพึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทํา
การปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 

( 1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสด และเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และคํานวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

( 2 ) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 

( 3 ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 

( 4 ) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
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( 5 ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้
จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

(10) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการ ชดเชยราคาในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(11)    ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาท่ีเป็น
ธรรม ในกรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะ
คํานวณมลูคา่ หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครัง้ท่ีบริษัท
จดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวม เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้
อยา่งสมเหตสุมผล 

(13)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(14)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(15)   ให้ความเหน็เก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้
จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัท
จดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(16)  ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบติัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเคร่งครัด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(17)    แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว 
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(18)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(19)    ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สุด 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้

( 1 ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
( 2 ) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม ใน
กรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

 
22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 1 )  ได้รับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  

( 2 )  บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 
22.3.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 1 ) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุรวม ใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
( 2 ) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
( 3 ) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือใบคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่
สบัเปล่ียน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
( 4 ) ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้ หรือใบ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่สบัเปล่ียน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 
( 6 ) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้าม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
( 7 ) สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุและรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการ
กองทนุรวมกบับริษัทจดัการ 
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( 8 ) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
( 9 ) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ 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 สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง 
Country Fund) : ไมมี่ 

 
23 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : ยกเว้น  

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ
ก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสับเปล่ียน โดยจะแจ้งวันท่ีเ ร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ยกเว้น 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ
ก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสับเปล่ียน โดยจะแจ้งวันท่ีเ ร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ
ก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสบัเปล่ียน  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้น
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ค่ าธรรมเนียมดังกล่ า ว  และขอสงวนสิท ธิ ท่ี จะ เ รี ยก เ ก็บ
ค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ของวันทําการก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสับเปล่ียน โดยจะแจ้ง
วันท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 60 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบั 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : ยกเว้น  

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการ
ก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสบัเปล่ียน โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ 

: ไมมี่ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ 

: ไมมี่ 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  

- ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือ 
จากกรณีปกติท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย   

ไมเ่กิน 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรวมทัง้คา่สมดุเช็คชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด โดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินท่ีจะชําระคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บริการเสริมของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบตัร ATM 
การใช้บริการทางโทรศพัท์ 

ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 
 

23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 
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คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั  

บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นรายวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในแต่ละวนั
เป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนภายในเวลาห้าวนัทําการแรกของเดือนถดัไป
หลงัจากวนัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 

- คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

( 1 ) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสมัมนา จดัอบรมแนะนํา
กองทนุรวม ทัง้นีไ้มเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

( 2 ) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทนุใหมท่กุรอบปีบญัชี คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจดัทําค่าพิมพ์ และค่า
จัดส่งรายงานประจําปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนังสือบอกกล่าวรายงาน และ
จดหมายตา่งๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง 

( 3 ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ การลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า
สมดุเช็ค คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

( 4 ) คา่จดัทํา และคา่พมิพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม 

( 5 ) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

( 6 ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดการ
กองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของ
กองทนุรวม 

( 7 ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือ
เรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือ
ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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( 8 ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการข้างต้น (1) – (8) จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ:  

อตัราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.45 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการตัดค่าใช้จ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริงและในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย ทัง้นีไ้ม่เกิน 5 ปี หรือจะตดัจ่ายในงวดเดียวโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 )  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  

( 2 )  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 3 )  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียม
การจดัการใหมจ่ะเป็นอตัราท่ีไมส่งูกวา่ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลา
ท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
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24 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

 (ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะ
ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีปรากฎเหตุ
ดงักลา่วมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
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ภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
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ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัท่ีพบ
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ี
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวพร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
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(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ    

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณี
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
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4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ 

 

25 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 31 สงิหาคม ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 สงิหาคม 2546 

 
26 การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ไมมี่ 

 
27 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 

 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมมี่ 
 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ดงันัน้บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 
27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของ
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จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 29, 30 
และ 31 

 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

 
28 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี  ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 

(2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม 
เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ 

 
28.2 หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมเพ่ือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตอ่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําตามมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ี
ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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28.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ กองทุนรวม
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวนั เวลาทําการขายหน่วยลงทนุ รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

 
28.4 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการ
ขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1  สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
29.2  หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 

(1 )  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  

(2 )  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 
ล้านบาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(3 )  ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
29.3  เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4  เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
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30 การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อน
วนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก่้อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกว่าห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก)  ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฎเหตตุาม 29.2 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2 

(ค)  จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วนัทําการท่ี
ปรากฏเหตตุาม 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

(ง)  ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลืออยูจ่ากการดําเนินการตาม 

(ค)  บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 

 
31 การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกั
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
32 ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

32.1   หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 

 
32.2   สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

สิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดงัต่อไปนี ้ซึ่งผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเก่ียวกบั
การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 

(ก) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขสําหรับ
กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
เพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544 

(จ) กฎหมายภาษีอากรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีจะมีขึน้ในอนาคต 

 
32.3   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ี
อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
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32.4  ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1.  การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

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) 

(ฌ)  นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)  กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสําคญั
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2)  การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปัน
ผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
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2.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน
ผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
32.5  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การ
ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ี
ได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 

 
32.6  การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จํากดัสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดใน
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โครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.7  เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่ม 
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.9 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
พนัธะผกูพนัหรือกฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทํา
ธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.8  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคล
ท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1)    ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืน  ๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
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(2)   ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
กองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(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 เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)    ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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รายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติับริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

33 การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี่ 
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