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กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี  1 

ค าจ ากัดความ 
 

 ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอย่ำงอื่น ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ  ให้มีควำมหมำย
ตำมที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

โครงการ หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี

กองทุน หมำยถึง กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี

หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี

บริษัทจัดการ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมำยถึง บุคคลที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับ
อนุญำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขำยในศูนย์ซือ้ขำยหลักทรัพย์
กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมำยถึง ทกุวนัและเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรก ำหนดไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำร 

วันและเวลาท าการสับเปลี่ยน      หมำยถึง            วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้   
การถอืหน่วยลงทุน      ในรำยละเอียดโครงกำร 

การสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  หมำยถึง            กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง              
(“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร
จดักำร 
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ค าเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ ท ำค ำ
เสนอซื อ้ ต้องปฏิบัติตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำ
กิจกำร 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  หำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุ บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 
  (ถ้ำมี) 

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณี           หมำยถึง         มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
สับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน   ลงทนุในกรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน  
  หนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี    หมำยถึง            มูลค่ำหน่วยลงทุน หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน 
สับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน                                    หนว่ยลงทนุในกรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมำยถึง  แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหนว่ยลงทนุ
ที่ถูกต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้แต่วันที่รำคำหน่วย     
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือกำร
จ่ำยเงินซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่
ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องแทนกำรเพิ่มหรือ
ลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ ำกดันัน้ 

กิจการ หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัท
ที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัท
มหำชน จ ำกดั 

      กลุ่มกิจการ  หมำยถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำ
วิชำชีพก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฏหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม
ของสถำบนักำรเงิน 
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สมาคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและ
จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสง ค์ เพื่ อท ำกำรส่ง เส ริมและพัฒนำธุ ร กิจ
หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ส านักงาน หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้  

แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 

  

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการภาษาไทย   :  กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี
 
1.2 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  : UOB Income Daily Open-ended Fund  
  
1.3 ชื่อย่อ    : UOBID 
 
1.4 ประเภทโครงการ   : โครงกำรเปิด 

การระดมทุน   : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายุโครงการ :              ไมก่ ำหนด  
 

1.6 ลักษณะโครงการ   :  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย     

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ  : 40,000 ล้ำนบำท 

  เง่ือนไข : 

(1) ในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่
จะเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุของ
โครงกำร  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักลำ่วโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้แกก่องทนุ และผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั  

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  :  10 บำท 
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2.3 จ านวนหน่วยลงทุน  : 4,000,000,000 หนว่ย  
 
2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน  : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10 บำท (สบิบำทถ้วน) 
    
2.6 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก   : 2,000 บำท 
 
2.7 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  1 บำท 
 
2.8 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  : 1 บำท 

  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 หนว่ย 
 

2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า  : ไมก่ ำหนด 
  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ ำหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ

อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 ระดมเงินทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไป ไปลงทนุในตรำสำรแห่งหนีแ้ละเงินฝำก ที่ให้ผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอจำกกำร
ลงทนุท่ีมีควำมเสีย่งต ่ำ และมีสภำพคลอ่งสงู 
 
3.2  ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
 
3.3  นโยบายการลงทุน : ตรำสำรแหง่หนี ้  

กองทนุมีนโยบำยเน้นลงทนุในตรำสำรภำครัฐ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
หรือพนัธบตัร หรือตรำสำรหนีท้ี่กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็น ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 
หรือผู้ค ำ้ประกนั หรือ พนัธบตัรหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่กระทรวงกำรคลงัเป็นผู้ออก ผู้ รับอำวลั หรือผู้ รับค ำ้ประกนั 
นอกจำกนัน้กองทุนสำมำรถลงทุนในตรำสำรหนี ้ตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญำใช้เงินที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ 
ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ และสถำบนักำรเงิน ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนที่ตวัตรำสำรหรือผู้ออกตรำสำร
มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade) รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำรขำยโดย
มีสญัญำขำยคืน (Repo) ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยมีหลกัเกณฑ์ตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด   
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ส ำหรับเงินลงทนุสว่นที่เหลอื กองทนุจะลงทนุในเงินฝำกหรือตัว๋สญัญำใช้เงินหรือบตัรเงินฝำกที่ออกโดยสถำบนักำรเงิน
หรือธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) ตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง 
(Structured Note) และตรำสำรหนีท้ี่ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated Securities) 
 
3.4  ลักษณะพเิศษ :   กองทนุรวมทีม่ีกำรกระจำยกำรลงทนุน้อยกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน (Specific Fund)  
 
3.5  การลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ี 
 
3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ มุ่งหมายจะลงทุน 

เง่ือนไขพิเศษ : 
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอื่น 

3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ  

3.6.1.1 ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตรำสำร หรือสญัญำที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ออก
หรือคูส่ญัญำเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 
ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือ
เมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัควำม
นำ่เช่ือถือของผู้ออกตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือระยะสัน้ด้วย 
หรือ 

(ข) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกันอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้  
ทัง้นี ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody s หรือ Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนก ำหนดเพิ่มเติม 
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(2) ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป  ได้แก่ 

(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย  อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบำล  หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นกู้  ท่ีกระทรวงกำรคลงัหรือ
กองทุนเพื่อกำรฟืน้ฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(2.2) ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อันได้แก่ ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่ รัฐบำล
ต่ำงประเทศ องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกัน  ทัง้นี ้ตรำสำรดงักล่ำวต้องมีลกัษณะตำมเง่ือนไขท้ำยข้อ 3.6.1.1 
ด้วย 

(2.3) ตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมำยถึง  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภำพและหุ้นกู้ อนุพันธ์ ที่ส ำนักงำนอนุญำตให้เสนอขำยในลกัษณะทั่วไปหรือในลกัษณะจ ำกัด หรือที่ออก
ภำยใต้ข้อผกูพนัที่ก ำหนดและอนญุำตโดยกระทรวงกำรคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 
หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดย
ได้รับช ำระรำคำเต็มมลูคำ่ที่เสนอขำยจำกผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตรำสำรที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะตำมเง่ือนไขท้ำยข้อ 
3.6.1.1 ด้วย 

(2.4) ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน  ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่ตรำสำรแห่งหนีต้ำมข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัรำดอกเบีย้คงที่หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 

กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกันของบคุคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป 
รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ (2.2) และตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ตำมข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะ
เสนอรำคำซือ้และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักลำ่ว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรที่
สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนดอยู่เสมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยุ
ของตรำสำรนัน้ และ 

(3) เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) ในกรณีที่เป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นตรำสำรที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร
หรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วเป็น
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรอยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถ
ลงทนุได้ (investment grade) เทำ่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรอยู่ใน
อนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกตรำสำร
ดังกล่ำวไม่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถล งทุนได้ 
(investment grade) ตรำสำรนัน้ต้องมีบริษัทจัดกำรไม่ต ่ำกว่ำสำมรำยเป็นผู้ ซือ้ตรำสำรดงักล่ำวเพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร 
 
3.6.1.2 เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
 
3.6.1.3 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัข้อ 3.6.1.1 – 3.6.1.2 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นกำรลงทุน 
บริษัทจดักำรจะลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 

3.7.1 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่
จ ำกดัอตัรำสว่น 

(1) ตรำสำรภำครัฐไทย 

(2) ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคำ่ของตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศตำมข้อ (2) เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูคำ่ตรำสำรนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่
ลว่งหน้ำซึง่ระบเุวลำแนน่อน (auto redemption) 

3.7.1.2 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่นอกเหนือจำกข้อ 3.7.1.1 (2) เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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กำรค ำนวณอตัรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัตรำสำรตำมวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญำรำยดงักลำ่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือ
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลำ่นัน้ รวมในอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วด้วย 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคำ่ตรำสำรนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ลว่งหน้ำ
ซึง่ระบเุวลำแนน่อน (auto redemption) 
 
3.7.1.3 บริษัทจดักำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคู่สัญญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อ
ค ำนวณเฉพำะธนำคำร หรือบริษัทเงินทนุรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่ำของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนำคำรหรือ
บริษัทเงินทุนรำยเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ รวมใน
อตัรำสว่นดงักลำ่ว 

(1) ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.1.5 (1) 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกในนิติบคุคลตำมวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบั
มลูคำ่ของเงินฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.4 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณ
เฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ ยกเว้น
ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่ำของทรัพย์สินตำมข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลรำยเดียวกันเป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.1.5 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตำมอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้
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(1) กำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ ต้องมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำม (1) เมื่อค ำนวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคู่สญัญำแล้ว ต้องมีมลูค่ำรวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
3.7.1.6 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำร
นัน้ไมเ่กินอตัรำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุม่กิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบั
ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลำ่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี 
ที่มีกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.7 กำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้ สัง่จ่ำยหรือคู่สญัญำ เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ หำกทรัพย์สินดงักล่ำวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของ
กองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
หรือคู่สัญญำรำยนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ำ้หนักของทรัพย์สินดังกล่ำวในตัวชีว้ัดและร้อยละ 10 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่นท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 
แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.8 บริษัทจดักำรพิจำรณำควำมเป็นกลุม่กิจกำรตำมข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 ตำมงบกำรเงินรวมที่มี
กำรจดัท ำ และเปิดเผยลำ่สดุ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นที่
ปรำกฎในบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นลำ่สดุที่สง่ตอ่กระทรวงพำณิชย์ 
 
3.7.1.9 บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ธนำคำรที่มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่
อำศยั สถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรือธนำคำรต่ำงประเทศ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ 
เป็นจ ำนวนที่มีมลูคำ่รวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี หรือรอบอำยกุองทนุ ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 
 
กำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว 

(1) เงินฝำกในบญัชีเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
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(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญำในธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวมในกรณีที่
มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรด ำรงมลูค่ำหลกัทรัพย์หรือตรำสำร
แหง่หนีท้ี่ซือ้ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

อตัรำส่วนตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคับกับกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดอำยุโครงกำรตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้
เฉพำะในระยะเวลำหกเดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ตำมวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดักำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วให้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะค ำนวณ
อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้
มีมลูคำ่เป็นไปตำมอตัรำสว่นดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจัดกำรได้ปฏิบตัิตำมวรรคสำมแล้ว บริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทรำบภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม  เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว และผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรำยงำนจำกบริษัทจดักำร
กองทนุ 

หำกบริษัทจดักำรกองทนุไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคสำมได้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อำจสัง่ให้บริษัทจดักำร
เลกิกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนัเนื่องมำจำกปัญหำ
ควำมผนัผวน (fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนั
ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เพื่อไม่ต้องน ำกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือ
ตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผนัผวนดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.1.9 ได้
ส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรค ำนวณมลูค่ำธุรกรรมดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำร
ค ำนวณโดยใช้มลูคำ่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว 

ในกรณีธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ ให้นบัมูลค่ำของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมรวมในอตัรำส่วนส ำหรับหลกัทรัพย์ที่
ให้ยืมดงักล่ำวตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำ
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมนัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจไม่นบัมูลค่ำของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืม
รวมในอตัรำสว่นของคูส่ญัญำซึง่ก ำหนดตำมข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 

ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้ำท ำธุรกรรม มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง 
หำกตอ่มำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยมิได้เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ไปได้ 
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ทัง้นี ้ให้บริษัทจัดกำรจัดท ำรำยงำนโดยระบุวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อม
สำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีธุรกรรม
กำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทัง้จัดท ำส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจัดกำร
เพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.12 ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ให้บริษัทจัดกำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตำมข้อ 3.7.1.11 ด้วย 

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลำ่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะค ำนวณ
อตัรำส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญำดงักล่ำว หรือค ำนวณอตัรำส่วนผู้ รับรอง  ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมำกกวำ่หนึง่รำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำร
จะเลอืกค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.13 กำรค ำนวณอตัรำส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมข้อ 3.7.1.12 จะท ำได้
ต่อเมื่อบคุคลดงักลำ่วได้ท ำกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มี
ข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไม่มี
เง่ือนไข 
 
3.7.1.14 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนในนำมกองทนุได้โดยมีมลูคำ่ธุรกรรมรวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.1.15 ในกรณีที่ตรำสำรแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไม่เกิน
อตัรำสว่นท่ีก ำหนดในข้ำงต้น หำกตอ่มำตรำสำรแหง่หนีน้ัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยสำเหตถุกูปรับลด
อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ ให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำร
ประกำศให้ทรำบถึงเหตดุงักลำ่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
 
3.7.1.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกิน
อตัรำส่วนที่ก ำหนดในข้ำงต้น หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนดงักล่ำวจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 
บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และ
วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด 
พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
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3.7.1.17 ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก 
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำ
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศที่  
สน. 24/2552 เร่ือง กำรลงทนุและกำรมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นกำรใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ ำเป็นและ
สมควรโดยได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน  และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลำ่ว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำร
ยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้โดยกำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำ
ค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรลด
สดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกิน
อตัรำส่วนที่ก ำหนดในข้ำงต้น หำกต่อมำมีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนดงักลำ่วโดยไม่เข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.7.1.9 ข้อ 
3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 และข้อ 3.7.1.17 และกำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือ
ได้ทรัพย์สนิมำเพิ่มเติม  บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำ
ส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงต้นจะไมน่ ำมำบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรำกฏเหตตุำมหวัข้อที่ 29 “กำรเลกิโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม” และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อที่ 30 “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร
เมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่ำย 

 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวม
จะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนั
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เพื่อกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทุนรวมใน
กรณีทีผู่้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี  ้

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1    เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
5.1.2      เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหนำ่ยทรัพย์สินที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 
เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรอำจจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงิน
ส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะ
เฉลีย่เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 
45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่บริษัทจัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลำกำรเฉลีย่เงินคืนเป็นอยำ่งอื่น 
 
5.1.4   เมื่อมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มำปรำกฎว่ำกองทนุรวมได้รับ
ช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงินบริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 5.1.3 โดย
อนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1  ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
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ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิ
ที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สนิ ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยพร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็น
ในกำรรับช ำระหนี ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สินดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สนิดงักลำ่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลำ่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรจะจ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และ
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักล่ำว บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิดงักลำ่ว 

ในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่มี
พฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทไม่ต้องน ำตรำสำรแห่งหนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในกำรเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 5.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ได้สทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 
ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้ม
กบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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6. ช่ือ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-724-5265   โทรสำร 02-724-5277  
 
6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  

บริษัทจดักำรจะเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภำยใต้เง่ือนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่หรือทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

( 1 ) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

( 2 ) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

( 3 ) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก .ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยอื่นใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มำกกว่ำ
ภำระหน้ำที่ท่ีระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว
ต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำร
ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้ำงมำก ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้กำรบอกเลกิสญัญำจะต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

( 5 ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์น ำข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่
เก่ียวข้องกบักองทนุรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุรวม หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก .ล.ต. 
เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำร
แก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.จะสัง่กำรเป็นอย่ำงอื่น โดยบริษัทจดักำร
จะแจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ได้แก้ไข
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เสร็จสิน้ แต่หำกผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจัดกำรจะขอ
อนญุำตเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั   

ถ้ำกำรเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงตำมข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้จะต้องท ำหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่ำงสมบูรณ์
จนกวำ่จะจดักำรโอนทรัพย์สนิและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใด
ที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่จะ
เสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที ทัง้นีภ้ำยในระยะเวลำอนัสมควร เว้นแตบ่ริษัทจดักำร
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะมีค ำสัง่เป็นอยำ่งอื่น 
 
6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม 

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-724-5265 โทรสำร 02-724-5277   
และทีบ่ริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

7. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนำยประวิทย์  วิวรรณธนำนตุร์ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรือนำยเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อำคำรวอ่งวำนิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 

หรือ นำยประวิทย์ ววิรรณธนำนตุร์ หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือ นำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือ นำยบรรจง พิชญประสำธน์  หรือนำยไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ หรือ นำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสำร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
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8. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 

หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 

9. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 
 

10. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ช่ือ : ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน)  

ที่อยู ่: 191 ถ.สำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2343-3000 และส ำนกังำนทัว่ประเทศ 
บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนในภำยหลงั โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแตง่ตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้ ในกรณีของกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คนื
ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิ
หน้ำที่อยูก่่อนแล้ว 

 
11. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 

 
12. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 

 

 

 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี 19 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยหน่วยละ 10 บำท 
บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้หำกยอดรวมกำรสัง่ซือ้มีมลูค่ำครบ หรือเกินกว่ำจ ำนวน
เงินทนุของโครงกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรจะปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก 
โดยประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทกุแหง่ 

 

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมกบัใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือ
ชีช้วนส่วนข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดย
ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร 
 
13.2 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี  ้ ผู้ สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) ขึน้ไป โดยจะต้องกรอก
รำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อม
ทัง้น ำใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พร้อมหลกัฐำน
ตำมข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งชื่อ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิด
บญัชีหนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี 
เข้ำกองทนุรวม ตำมเง่ือนไข วนั เวลำ ท่ีระบใุนข้อ 17.2 และรำคำในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 17.3 
 
13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช ำระเงินค่ำซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ ค ดรำฟต์ 
เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส ำนกังำนของบริษัท
จดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยลงวนัที่ตำมวนัที่ที่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ำยของระยะเวลำกำร
เสนอขำยหนว่ยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี” 
โดยบญัชีดงักลำ่วเป็นบญัชีที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี  ้
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- ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัสำทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 

และบญัชีสัง่ซือ้อื่น ๆ ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบภำยในระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

หลงัจำกที่บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ได้รับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐำนกำรรับช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตำม 
เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วข้ำงต้น และได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรยกเลกิรำยกำรสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ 

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้วจะไมส่ำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้  เว้นแต่
จะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ เงินที่ได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษำไว้ในบญัชี
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ในนำมของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ ซึ่ง
ดอกผลในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
13.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน   

ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุ
ตำมที่สัง่ซือ้หลงัจำกที่ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว 

แตห่ำกในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวำ่มลูคำ่เงินทนุของโครงกำร บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุใน
กำรสัง่ซือ้โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่ำเงินทนุของโครงกำร
คงเหลือไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร  บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรำยเป็นมลูค่ำขัน้ต ่ำรำยละ 2,000 บำท 
(จ ำนวนเงินดงักลำ่วได้รวมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในล ำดบัแรก โดยสว่นที่เหลือ
จะจัดสรรให้ตำมสดัส่วนมูลค่ำที่สั่งซือ้หักด้วยมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ได้ท ำกำรจัดสรรให้แล้ว หำกมูลค่ำเงินทุนของ
โครงกำรคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรำยตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ บริษัทจดักำรจะ
ท ำกำรจดัสรรมลูคำ่เงินทนุของโครงกำรคงเหลอืที่มีอยูท่ัง้หมดตำมสดัสว่นมลูคำ่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย  

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอำจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ถือ
หนว่ยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะพิจำรณำไมจ่ดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่บุคคลหรือกลุม่บคุคลดงักล่ำวเกินกว่ำหนึ่งในสำมของหน่วยลงทุนที่ได้จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 
เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลำ่วเข้ำข้อยกเว้นตำมข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ สน.22/2552 เร่ืองกำรจดัตัง้กองทนุรวมและ
กำรเข้ำท ำสญัญำรับจดักำรกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 
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13.5 การคืนเงนิค่าสั่งซือ้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำรภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  หำก
ปรำกฏวำ่จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้ประชำชนได้ไม่ถึงสำมสิบห้ำรำย หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำร
จะยตุิกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในสิบห้ำวนันบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ และคืนเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำก
เงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภำยในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสิน้สดุ
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืน
เงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะ
ช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ในกำรค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้รำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วย ลงทนุเป็น
เกณฑ์ในกำรค ำนวณ เว้นแต่บริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต.ให้ด ำเนินกำร
เป็นประกำรอื่นได้ 
 
13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
 

13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกำรขอเปิดบญัชีหน่วยลงทุน ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวั พร้อมลงนำมรับรอง
ควำมถกูต้อง ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดำ 

( ก ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

( ข ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ 

( ค ) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (เฉพำะชำวตำ่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ 

( ข ) ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

( ค ) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในกำรลงนำม 

( ง ) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 

( จ ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและ/หรือ
เอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยและจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ โดยจะยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้ทกุ
วนัท ำกำรในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดกำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ใน
หนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 

14.1  วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชี 
และคู่มือผู้ลงทนุ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และ
บริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรจดักำรกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร
และสถำนที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
14.2  วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

14.2.1  บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) ส ำหรับ
กำรสัง่ซือ้ครัง้แรกของกำรสัง่ซือ้ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก และไมต่ ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึง่บำทถ้วน) ส ำหรับกำร
สัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้น ำใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวน รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำน
ใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอก
รำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วน  และน ำส่งพร้อมแนบหลกัฐำน
ประกอบตำมข้อ 13.7 และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ไปที่บริษัทจดักำร 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ในกำรสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่ำที่สัง่ซือ้ไว้ตำมที่บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำจดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ใน
กรณีที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดักำรได้สงวน
สทิธิในกำรขำยหนว่ยลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  
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ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถยื่นเอกสำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ได้ตรวจสอบเอกสำรกำรสัง่ซือ้และเงินค่ำสัง่ซือ้ว่ำครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
เจ้ำหน้ำที่ได้ลงนำมรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน  
 
14.2.2 ATM  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำ
ขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับ
เงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มนัน้  

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี  ้ บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
14.2.3  TELE-BANK  

บริษัทจัดกำรจะรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้  เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณี
พิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือว่ำยงัไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์นัน้  
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บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์
ยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ตอ่ไปในภำยหน้ำซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

 
14.2.4   ไปรษณีย์  

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด  

ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่สง่มำยงับริษัทจดักำรผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดักำรได้รับ
เงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรสำมำรถจัดสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถ
ยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำ
รำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้รับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัท
ได้รับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.5   INTERNET  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
จะต้องลงนำมในค ำขอใชบัริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค ำ
ขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำร
ได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดังกล่ำว และไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ำยังไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำน
อินเตอร์เน็ตนัน้  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  
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14.2.6  หักบัญชี  

ผู้สนใจสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพำะที่
บริษัทจัดกำรก ำหนดได้ที่บริษัทจัดกำรหรือที่ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนเฉพำะที่เปิดให้บริกำรนีต้ำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงันี ้

( 1 ) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ ำทกุเดือน ในเวลำ
เดียวกนัด้วยกำรให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์หรือบญัชีเงินฝำก
ประเภทกระแสรำยวนัหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ด้วยจ ำนวนเงินท่ีเทำ่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริกำรนีส้ำมำรถติดตอ่บริษัทจดักำรหรือที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
เพื่อขอใช้บริกำรโดยกรอก “หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” ซึง่กำรให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนค ำสัง่ โดยแจ้ง
ไปยงับริษัทจดักำรหรือสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท ำหนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำไว้ตำมเง่ือนไขและ
ข้อก ำหนดที่ระบใุนแบบค ำขอดงักลำ่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดกำรเปิดขึน้ และจ ำนวนเงินที่
ต้องกำรสัง่ซือ้ซึง่จะต้องไมต่ ่ำกวำ่ครัง้ละ 1,000 บำท และเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรให้มีกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนทุกเดือน ตำมที่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิต
เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้
ขำย ซึ่งจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และ
รำคำขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุ 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัท ำกำรถดัไปเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 

อนึง่คำ่ใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
จะเป็นภำระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อ
ซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกค ำขอยกเลิกกำรใช้บริกำรและ
กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้ำ” ฉบบัใหม ่ 

 ( 5 ) บริษัทจัดกำรจะถือหลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่กับผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนในกำรท ำ
รำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ 
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14.2.7  บัตรเครดิต (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดกำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิ ตำมเง่ือนไขที่
บริษัทจดักำรก ำหนด  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำร
ได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงิน
ค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำว และไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ำยังไม่มี กำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุผำ่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นทำงบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนั
ตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำ
ซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำมเสี่ยงใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรและ
หลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่ว
มำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.2.8 การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดกำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไข
โครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรจะเร่ิมรับซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

 
14.3  การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

14.3.1  บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  

(1)   ผู้ลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค  ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนำคำร เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่รับค ำสัง่ซือ้ภำยในวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุเทำ่นัน้  
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ในกรณีที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องลง
วนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทออม
ทรัพย์ที่บริษัทจดักำรเปิดไว้ ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
- ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัสำทร 
หรือ “บญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้-ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั” เพื่อเข้ำบญัชีประเภท
กระแสรำยวนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดไว้ ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
- ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

หรือ “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจดักำรเปิดไว้ 
ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
- ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพฯ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมข้ำงต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลงัโดยไม่ถือเป็นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร โดยจะติด
ประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

(2)  ในกรณีที่ เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือเช็คธนำคำรท่ีผู้สัง่ซือ้ช ำระค่ำซือ้
หน่วยลงทนุไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  หรือในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนำคำร หรือเช็คธนำคำรท่ีผู้สัง่ซือ้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่ำด้วยเหตผุล
ใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะยกเลกิค ำสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที  

(3) ในกำรช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่
จดัตัง้โดยบริษัทจดักำร เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มจ ำนวน
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  

(4)  ผู้ลงทนุที่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืน
เงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  
 
14.3.2  ATM  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินใน
บญัชีเงินฝำกในจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่
บริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
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14.3.3  TELE-BANK  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะ
ด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวมำยงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.4  ไปรษณีย์  
เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจดักำรผ่ำน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยช ำระเป็นเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค ำสัง่จ่ำยเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ ในกรณีที่ช ำระค่ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน หรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้  
 
14.3.5  INTERNET  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินใน
บญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงั
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.6  หักบัญชี  

ส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบัญชีบตัรเครดิต 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีม่เีงินครบ
ตำมที่ระบไุว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ  และใบค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ“ เทำ่นัน้เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุหำกเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวด
ใดมีไมเ่พียงพอท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่ำในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซือ้หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่
เพียงพอท่ีจะซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบตำมที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกั
บญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบใุน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือ
บญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำ“ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มี
กำรหกับญัชีเงินฝำกในงวดถดัไปตำมปกติ  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ ำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกั
ออกจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
กำรใช้บริกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรำย
ดงักลำ่วทนัที โดยถือวำ่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
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14.3.7  บัตรเครดิต (ถ้าม)ี 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำร
หกัเงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวน
ดงักลำ่วมำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.8  การช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจเพิ่มเติมวิธีกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีกำรอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต เช่น บริกำรรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment) หรือวิธีกำรอื่นใดเพื่อ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนำคต โดยไม่ถือว่ำวิธีกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน
ดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับช ำระค่ำเงินซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีกำรอื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตำมกำรรับช ำระและกำรเก็บ
รักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หำกบริษัทจดักำรไมไ่ด้รับใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรขำย
หนว่ยลงทนุโดยได้พิสจูน์และ/หรือติดตำม เพื่อระบตุวัตนของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วนัน้แตไ่มส่ำมำรถระบไุด้ ไม่
ว่ำทำงใดทำงหนึ่งหรือหลำยทำง จนเป็นผลให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดักำรจะ
เก็บรักษำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรำยวนัในนำมของบญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจดักำรเปิดไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้
ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไปจนกวำ่บริษัทจดักำรจะได้รับใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ได้รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  เว้นแต่
กรณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมีจ ำนวนมำกกวำ่ทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน
ตำมวนัท่ีได้รับใบค ำสัง่ซือ้พร้อมเงินคำ่ซือ้เต็มจ ำนวน  
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ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นที่ซือ้เข้ำมำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

บริษัทจดักำรจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.5 การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน  บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรคืนเงินช ำระค่ำซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยช่ือผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ในใบค ำขอเปิดบญัชีภำยใน  4 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับกำรจดัสรรนัน้  
 
14.6  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

14.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วปรำกฏวำ่หำกขำยหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม
จะก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรและจดักำรกองทนุรวม ไมว่ำ่จะไมส่ำมำรถด ำรงสดัสว่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
หรืออำจจะมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถหำหลกัทรัพย์  ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุ
ได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะแจ้งลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ  3 วนั ก่อนวนัท ำกำร
หยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และลงประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
14.6.2  กรณีปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ ำเป็นต้อง
ให้เหตผุลใดๆ  

( 1 )  กรณีเอกสำรหรือข้อมลูที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมควำมเป็นจริง หรือกรณีที่
บริษัทจดักำรเกิดข้อสงสยัวำ่กำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นกำรฟอกเงิน 

( 2 )  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุรวม  หรือก่อเกิดผลเสียหำยแก่
กองทนุรวม โดยจะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุ และ /หรือจ ำนวนเงินของ กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พื่อ
เป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 3 ) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรำยนัน้ถือหนว่ยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ดงันี ้
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1. บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของวนัท ำกำรก่อนหน้ำ (T-1) เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณสดัสว่นกำร
ถือหนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุตำมเลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3. หำกมีค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้มีสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

บริษัทจดักำรจะท ำกำรติดต่อกับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเพื่อขอค ำสัง่ให้ด ำเนินกำรปฏิเสธค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้
ทัง้หมด หรือรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพียงบำงสว่นซึง่จะมีผลท ำให้สดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถติดต่อกับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือไม่ได้รับค ำสัง่ให้ด ำเนินกำรอย่ำ งใดอย่ำงหนึ่ง
ข้ำงต้นภำยในเวลำ 18.00 น.ของวนัท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิด ำเนินกำรปฏิเสธ
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ทัง้หมดโดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรำยนัน้แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะท ำกำรปิดประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติ ข้ำงต้นไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดที่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.7  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

ผู้สนใจลงทนุยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดักำรจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชี
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัพร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องตำมข้อ 13.7 ทัง้หมด  
 
14.8 วันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  

ผู้ลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย หรือรับซือ้คืนทกุวนัท ำกำรใน
เวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั 
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ตอ่ไป 
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

บริษัทจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

( 1 )       เมื่อสิน้สดุกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสอืรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ เพื่อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งชื่อ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชี
หนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

( 2 )        นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยร้องขอให้บริษัทจดักำรออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน ำไปใช้หลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 
หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในกำรออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท ำเมื่อบริษัทจดักำรเห็นสมควรเท่ำนัน้ โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกใบหน่วยลงทนุต่อนำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุ 

(ค) นำยทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอก
จ ำนวนหน่วยลงทุนในใบค ำขอมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหนว่ยลงทนุส ำหรับหนว่ยลงทนุจ ำนวน
เทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดซึง่จะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลำยมือช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษัทจัดกำรและประทบัตรำส ำคญั หรือลำยมือช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทบั 
หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฏหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้ จึงจะถือว่ำใบหน่วยลงทนุ
ถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคืนหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักลำ่ว จะต้องน ำใบหน่วยลงทุนมำส่ง
มอบคืนแก่บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ เพื่อโอนเข้ำระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้ 

( 3 )  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครัง้ทีม่กีำร
สัง่ซือ้ และ/หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ดงันัน้ บริษัทจัดกำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรำกฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบับล่ำสุดเป็น
รำยกำรท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ เพื่อเป็น
กำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสัง่ซือ้ หรือ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

( 4 )  หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ำกำรทกัท้วง
ข้อผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

( 5 )  นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึ่งได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจุบนั ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำสให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลำ่ว 

( 6 )  นำยทะเบียนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สำมำรถติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร และตวัแทนสนบัสนนุ และรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุของท่ำน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเฉพำะกลุม่ก่อน โดยบริษัทจดักำรจะท ำจดหมำยแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 
วนัท ำกำร ก่อนที่บริษัทจดักำรเร่ิมให้บริกำรสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 7 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนของท่ำนบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำก
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยไม่น ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรให้
เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอำข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนำยทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

( 8 )  ส ำหรับตวัย่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะติดประกำศไว้ที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน และเวปไซต์ ของบริษัทจดักำรภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

( 9 )  บริษัทจัดกำรขอสวงนสิทธิในกำรไม่ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยที่มีสมุด
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแล้ว 

 

 

 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี 34 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน   :   บริษัทจัดกำร, ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน , ATM, 
TELE-BANK, Internet 

 
16.2  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร 
 
16.3.1.1  บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร  หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืน จะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้
สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน 

( 2.1 )  กรณีระบเุป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่
เหลอืไมถ่ึง 1 หนว่ย ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

( 2.2 )  กรณีระบเุป็นจ ำนวนเงิน  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 1 บำทขึน้ไป เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 
บำท ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ขำยคืนระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุมำกกว่ำมลูค่ำหน่วยลงทนุหกัด้วย
คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) ซึง่ค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำร
ที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ขำยคืนไว้เป็นหลกัฐำน 
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( 3 )  บริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม
จ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแตก่รณี
ตำมข้อ 19, 20 

( 4 )  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุใน
วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 5 )     บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18 

( 6 )     นำยทะเบียนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหำกถกูต้องก็จะ
ยกเลิกหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงิน
และใบก ำกบัภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) และสง่ให้ผู้ขำยคืนแต่ละรำยภำยใน 5 
วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 7 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ยงัไมส่ำมำรถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจขอยกเลิกค ำสัง่
ขำยคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่ำงวนัท ำกำรใดที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ำรยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์
ก็ตอ่เมื่อได้รับกำรอนมุตัิจำกบริษัทจดักำร 
 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็มได้  โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่
บริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนเอทีเอ็ม  ยอมรับและผูกพนัตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ตวัแทนสนบัสนนุ และ
ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
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16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจัดกำรอำจรับค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ได้  โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์
ยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ตอ่ไปในภำยหน้ำซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 
ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 

 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และ
วิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หักบัญชี 

กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ  

( 1 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถที่จะระบวุนัท่ีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรขำยคืนลว่งหน้ำโดยกรอกรำยละเอียดใน 
“ใบค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินเทำ่ๆ กนั ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ำ 1,000 บำท และจ ำนวนเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บำท 
เป็นรำยเดือน  

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริกำรนีจ้ะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำและ
น ำส่งให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนภำยในวนัที่  10 ของเดือน ที่ต้องกำรให้ค ำสัง่ขำย
หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำมีผลบงัคบัใช้ พร้อมหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 14.7  

( 3 )  บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมใบค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบใุนทกุๆ วนัที่ 25 ของเดือนที่ถึงก ำหนด และหำกวนัที่ดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนในวันท ำกำรก่อนหน้ำ  และในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) น้อยกว่ำจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ให้ท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  บริษัทจดักำรจะท ำ
กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และจะถือว่ำ
ค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้สิน้สดุลง 
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( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรยกเลิก “ค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “ค ำ
ขอยกเลกิกำรใช้บริกำรค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” และน ำสง่ให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ภำยในวนัท่ี 10 ของเดือนที่ต้องกำรให้ “ค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” มีผลยกเลกิ 

 
16.3.1.7  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนำคต โดยไม่ถือว่ำกำรน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำร
แก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไชต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.2 การช าระเงนิค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

กำรช ำระเงินคำ่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้ 

(1)   บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18  

(2)  ในกรณีที่เป็นกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกที่ธนำคำรพำณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หรือ
ในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วเอง 

(3)   ในกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทนุในกำรโอนหรือน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถ
โอนหรือน ำเงินเข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อม
คำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุสัง่จ่ำยผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ค ำนวณ
รำคำรับซือ้คืน โดยมลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

 
16.3.3 วันและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ทกุ
วนัท ำกำร โดยจะเปิดรับค ำสัง่ขำยคืนตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย จนถึงเวลำ 14.00 น.  
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บริษัทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงงวด เวลำ และจ ำนวนเงินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หำกกองทุนรวมได้รับ
ผลกระทบจำกกำรที่ได้รับช ำระเงินตำมพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ กองทุนรวมลงทุนได้ 
หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
16.4   ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งล่วงหน้า : ไมม่ี 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

17.1  เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดได้ ภำยในกลุม่กองทนุเปิดที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเทำ่นัน้ กำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ซึ่ง
ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือครองหนว่ยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำง (ถ้ำ
มี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำง 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกลุ่มกองทุนเปิดที่
บริษัทจดักำรก ำหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุเปิดที่อยู่ภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจดักำรโดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนว่ำสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนกำร
ถือหนว่ยลงทนุได้เทำ่นัน้โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบถึงกองทนุที่สำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ และ 
กองทนุเปิดประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยำวได้ แต่บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำก
กลุม่กองทนุเปิดประเภทดงักลำ่วเข้ำ กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี  

อนึง่บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบักองทนุอื่นๆ ภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจดักำรนอกเหนือจำกกองทนุเปิดที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  

ทัง้นีก้ำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดต้นทำงและกองทนุเปิดปลำยทำงดงักลำ่วจะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทำงและกองทนุเปิดปลำยทำง 

ทัง้นีห้ำกเปิดให้บริกำร บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบโดยจะติดประกำศ ไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว หรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนดงักลำ่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ  หรือมีผลกระทบในทำงที่ดีต่อ
กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจดักำร  
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ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิพิจำรณำปฏิเสธค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีโ้ดยไม่
จ ำเป็นต้องให้เหตผุลใดๆ 

(1) ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลีที่จะมีผลให้ผู้สง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
รำยนัน้ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลมีำกกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ดงันี ้

1. บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลีในวนัท ำกำรก่อนหน้ำ (T-1) 
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุตำมเลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3. กรณีที่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีกำรระบเุป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุลำ่สดุของกองทนุเปิดต้นทำง ณ วนัรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งใช้ในกำรพิจำรณำปฏิเสธค ำสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเทำ่นัน้ 

กรณีที่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีกำรระบเุป็นจ ำนวนเงิน 

บริษัทจดักำรจะใช้จ ำนวนเงินท่ีต้องกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำปฏิเสธค ำสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนส ำหรับกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุ จะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 
17.3 ในโครงกำรจดักำรของทัง้กองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง  

4. หำกมีค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำกองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลีที่จะมีผลให้ผู้ส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุรำยนัน้มีสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิด ำเนินกำรปฏิเสธค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ทัง้หมดโดยถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้สง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุรำยนัน้แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะท ำกำรปิดประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติ ข้ำงต้นไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
17.2  วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนดงันี ้ 
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( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง ( Switch out )  

ผู้ ถือหนว่ยสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย
จนถึงเวลำ 14.00 น. ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดปลำยทำงด้วย 

( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง (Switch in) 

ผู้ ถือหนว่ยสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย
จนถึงเวลำ 15.30 น. 
 
17.3  ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยน
จะก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนดงันี ้ 

( 1 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท ำกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุเปิดต้นทำงมีผล หกัด้วยคำ่ธรรมเนียม  (ถ้ำมี) 

( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่ำหน่วยที่ค ำนวณได้ ณ 
วนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัท่ีบริษัทจดักำรถือวำ่ได้รับเงินจำกกองทนุเปิดต้นทำง บวกด้วยคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนในกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนข้ำงต้น
จะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4  ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเสยีคำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่ำธรรมเนียม
และคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
17.5  วิธีการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงันี ้

( 1 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน  

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำงเทำ่นัน้  

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบ
เอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ  ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด  (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนมำกกว่ำมลูค่ำหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดต้นทำงหกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน (ถ้ำมี) ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่
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ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรบนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน  

( 4 )  ในกรณีกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำ
ในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงจำกบริษัทจดักำร  

( 5 )  บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลกิจ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทำงตำมเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุเปิดต้นทำงมีผล และ
จะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลำยทำงตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรของกองทุนเปิด
ปลำยทำง  

( 5.2 )  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลำยทำง บริษัทจัดกำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดต้นทำงตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรของกองทนุเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทุนเปิด
ปลำยทำงมีผล 

( 6 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนไม่ได้  หำกรำยกำร
ดงักลำ่วนัน้ บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำรจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
17.6  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำร
แก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

 
18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลวำ่ เกิดกรณีที่เข้ำเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำง
สมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติซึง่
เหตดุงักลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำร 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมที่ระบไุว้ในข้อ 24.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไข
รำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

ทัง้นี ้กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำม (1) หรือ (2) บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้  
เว้นแตไ่ด้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวิธีกำรใดๆ 
โดยพลนั 

(3)  แจ้งกำรเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัสง่รำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำร
ได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 18 (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 
18 (2) ตอ่ส ำนกังำนโดยพลนั  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำ
ดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่
ค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 

 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

19.1. บริษัทจดักำรจะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 

 (2)  เมื่อบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำง
สมเหตสุมผล   
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(ข)  ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ 

(ค)  มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยุดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุตำม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระท ำไมเ่กินหนึง่วนัท ำกำร เว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

(3) หำกกองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(ก)  ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี  ้เฉพำะในกรณีที่
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกว่ำร้อยละสิบของมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ 

(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลำ่วอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  บริษัทจดักำรจะไมข่ำยหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
แก่ผู้ลงทนุเฉพำะรำย หำกปรำกฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี  ้

1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  

2.  กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ 

3.  กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข)  บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง เก่ียวกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคญั 
 
19.2. เมื่อปรำกฏเหตตุำมข้อ 19.1 และบริษัทจัดกำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว หรือประกำศกำรหยุด
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 19.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรจะเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
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(2)  รำยงำนกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ตำมข้อ 19.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้
หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

(ก)  รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุ 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือ
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 
19.3. บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้วหรือ
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตำมข้อ 24.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ
ประกำศให้บริษัทจดักำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็น
กำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแต่จะได้รับควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออกไปได้ 

 
21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำร
อำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยจะด ำเนินตำมวิธีกำรดงันี ้ 
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1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแทนเงิน
ให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูคำ่ยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้-ขำยหนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูค่ำของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำน้อยกว่ำจ ำนวน
เงินท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำม
ข้อ 1 ให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และท ำกำรจ่ำยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอืไมเ่พียงพอกบักำรช ำระคืนสว่นต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำย
สว่นตำ่งให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ 

2.2 กรณีที่มลูค่ำของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำมำกกว่ำจ ำนวน
เงินท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำม
ข้อ 1 ให้กบัผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ และผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ำยสว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำเป็นเงินสดให้กับ
กองทนุภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดตอ่ไป  

หมำยเหต ุ 

สว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำ เท่ำกบั มลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องกำรโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย 
จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3. กรณีที่มีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมำกกว่ำ 
1 รำย บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้ให้กบัผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรำยตำมสดัสว่นกำรถือ
หนว่ยลงทนุ หรือตำมวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรเห็นวำ่เหมำะสม หรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4. กรณีกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงตำมข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ รับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ ำนวนผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมำกกว่ำ  1 รำย บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงดังกล่ำวให้กับผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อน
ตำมล ำดบั 

 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

22.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 

( 1 ) ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรกองทนุรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที่
บริษัทจดักำรเป็นนำยทะเบียนของกองทนุรวมเอง และคำ่ธรรมเนียมในกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 
ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
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( 2 ) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว 
โดยได้รับควำมอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.1.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

( 1 ) จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่สถำบนั หรือประชำชนทัว่ไปในรำคำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของโครงกำร
ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม
ภำยในขอบเขตแหง่อ ำนำจของกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ 

( 3 ) เข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่ำที่จ ำเป็น 
เพื่อรักษำไว้ซึง่ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 5 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม โดยถือตำมข้อก ำหนดแห่ง
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

( 6 ) แตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวม โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อมีกำรยตุิหรือ
เลกิกองทนุรวม 

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    

( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี) 

( 9 ) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  หรือวิธีจดักำรเก่ียวกบักำร
เพิ่มวนัเวลำท ำกำรขำย กำรรับซือ้คืน และกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่ำได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

( 10 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 11 ) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ภำยใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมำยจะลงทนุ” ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

( 12 ) สัง่จ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้แก่กองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุรวม” โดยหกัจำกกองทนุรวมตำมอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำร” 

( 14 ) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ซึง่ได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท ำไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนอยำ่งเคร่งครัด 
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( 15 ) จัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทรำบ ทัง้นีต้ำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

( 16 ) แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรให้มีกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงภำยหลงัได้ ทัง้นี ้
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีมีกำรแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง 

( 17 ) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่ำงหำกจำกทรัพย์สินอื่นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทนุรวม 

( 18 ) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

( 19 ) จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และน ำผลประโยชน์
ดงักลำ่วฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

( 20 ) จดัให้นำยทะเบียนออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ำกบัภำษี (ถ้ำมี) และ
ใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุสิน้สดุไตรมำสตำมปีปฏิทิน และจดั
ให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 21 ) ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัมีลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 22 ) ไมกู่้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภำระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 23 ) จดัท ำหนงัสอืชีช้วนกองทนุรวมใหมท่กุรอบปีบญัชี รำยงำนทกุรอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกำศ
ที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด้ และจดัส ำเนำให้เมื่อร้องขอ 

( 24 ) ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ ตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

( 25 ) ยื่นค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือนภำยในวนัที่ยี่สิบของเดือน
ถดัไป ในกรณีที่มีกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดักำรน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผ่ำน
ระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์ของส ำนกังำน 

( 26 ) กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมกองทนุรวม ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย 

( 27 ) ยกเลกิกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 

( 28 ) เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ ช ำระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะรับมอบบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บ
รักษำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 
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( 29 ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

( 30 ) จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

( 31 ) ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

22.2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกองทุนรวม ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมสญัญำจัดตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดักำรแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ภำยใต้หวัข้อ “หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

( 1 ) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ  ตำมที่ตำมที่พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

( 2 ) รับฝำก ดแูล เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจำกทรัพย์สิน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดูแลให้กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม 

( 3 ) ด ำเนินกำรรับมอบ ส่งมอบ จ ำหน่ำยจ่ำยโอน และแปลงสภำพหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ตำมค ำสัง่ของบริษัทจัดกำรเมื่อเห็นว่ำมีหลกัฐำนถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำ
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 

( 4 ) จัดท ำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวม  และรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของ
กองทนุรวมที่รับฝำกไว้ 

( 5 ) จ่ำยเงินอนัเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวมตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

( 6 ) ดแูล ติดตำมรักษำสทิธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ กำร
รับเงินปันผล กำรรับดอกเบีย้ กำรรับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยลงทนุและ
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สทิธิประโยชน์อื่นใดที่กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทัง้ด ำเนินกำรรับหรือจ่ำยเงินตำมสิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะเป็นผู้ใช้สทิธิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือสถำนะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก ำลงัอยู่ใน
ระหวำ่งท ำกำรปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัท ำรำยงำนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดักำร 

( 8.1 ) รำยงำนรำยละเอียดรับจ่ำยจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และ
ค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ 

( 8.2 ) รำยงำนเป็นรำยวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตำมประเภทของ   หลกัทรัพย์ และตำม
สถำนภำพของหลกัทรัพย์ พร้อมค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ 

( 8.3 ) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์ 

( 8.4 ) รำยงำนงบกระทบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยเดือน 

( 8.5 ) รำยงำนเงินปันผลค้ำงรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และกำรค ำนวณหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที่
บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้  และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว 

( 10 ) รับรองรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 11 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวมตำมรำคำที่
เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินตำมปกติ ท ำให้มูลค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
ในขณะค ำนวณมลูคำ่ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 12 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำร และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนัทกุครัง้ที่
บริษัทจดักำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวม เมื่อเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุ
รวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ เมื่อเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้
ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล ไม่สำมำรถค ำนวณ
มลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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( 14 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 15 ) ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดกำรกองทุนรวมของบริษัทจัดกำร เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัท
จดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี 
และสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 ) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร มำตรำ 125 แห่ง พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่ว
ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคตโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำร
โดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กองทุนรวม 
หรือไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วโดยละเอียด และสง่
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

( 17 ) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบ ในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว 

( 18 ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหม
ทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่ใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
ให้เรียกร้องจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 19 ) ในกรณีที่มีกำรยกเลกิโครงกำร เมื่อยกเลกิโครงกำรแล้วหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช ำระบญัชี
ได้จดทะเบียนเลิกกองทนุรวม กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่
สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้ำที่ตำ่งๆ ดงันี ้

( 19.1 ) รับฝำกทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช ำระบัญชีปฏิบัติตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของ
กองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ ช ำระบญัชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว จนก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยแก่กองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ 

( 20 ) หน้ำที่อื่นใดตำมที่กฏหมำยเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมำย ก.ล.ต.ก ำหนดโดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 
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22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   

22.3.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำมสญัญำแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัของกองทนุรวม ค ำขอเปิดบญัชี ใบค ำสัง่ซือ้ ใบค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุน หรือเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำย หรือเอกสำรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
กองทนุรวม 

( 2 ) จดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ สถำนท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรแจกจ่ำยแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลำที่เสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

( 3 ) รับเอกสำรกำรสัง่ซือ้หรือค ำขอเปิดบญัชี หรือใบค ำสัง่ซือ้ หรือใบค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ หรือใบค ำสัง่
สบัเปลีย่น หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 4 ) ตรวจสอบควำมถกูต้อง และควำมครบถ้วนของกำรกรอกค ำขอเปิดบญัชี เอกสำรกำรสัง่ซือ้ ใบค ำสัง่ซือ้ 
และเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐำนประกอบค ำขอเปิดบญัชีทัง้หมดวำ่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 7 ) สง่มอบบตัรประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้
บริกำรกองทนุรวมกบับริษัทจดักำร 

( 8 ) คืนเงินค่ำซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร 

( 9 ) ให้ควำมร่วมมือกบับริษัทจดักำรในกำรเผยแพร่มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ข้อมลู
และเอกสำรอนัจ ำเป็น รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ ำเป็นอื่นใด 

( 10 ) ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ดงักลำ่วข้ำงต้น 

( 11 ) ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็น
หน้ำที่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
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22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ าหน่าย 
ไมม่ี 
 

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน 
ไมม่ี 
 

22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่นๆ 
ไมม่ี 
 

22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษา
กองทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 
ไมม่ี 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ : 

ยกเว้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วจะเรียกเก็บในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูค่ำ
หน่วยลงทนุ โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 30 บำทต่อรำยกำร และจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 

 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

ยกเว้น  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วจะเรียกเก็บในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูค่ำ
หนว่ยลงทนุ โดยจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 30 บำทตอ่รำยกำร และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมกำรรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอย่ำง
น้อย 1 ฉบบั 

 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

กรณีสบัเปลีย่นเข้ำ : เทำ่กบัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

กรณีสบัเปลีย่นออก : เทำ่กบัคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ : 

10 บำทต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วยที่ท ำกำรโอน โดยจะเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมจำกผู้โอนในวนัท่ียื่นค ำขอให้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว 
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 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 

 คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร : 

ไมม่ี 

 คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่กำรออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อัตรำรำยกำรละ 50 บำท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค ำขอท ำรำยกำรดงักลำ่ว  

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินส ำหรับกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงกำรเพื่อเข้ำบญัชีเงิน
ฝำกของผู้ ถือหนว่ย 

ตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำงธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด  

ทัง้นีค้ำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว ข้ำงต้นเป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษี
อื่นใดท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี) ไว้แล้ว 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรเสริมของธนำคำรพำณิชย์ เช่นบริกำรบตัร ATM, กำร
บริกำรทำงโทรศพัท์ ให้เป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำงธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 
 
23.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำร้อยละ 0.70 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.055 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำร้อยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ 

ไมม่ี 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย : 

ไมม่ี 
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 คำ่ใช้จ่ำยดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวม  ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

( 1 ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำจัดท ำโฆษณำประชำสมัพันธ์ ค่ำสื ่อโฆษณำประชำสมัพันธ์ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด กำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยกำรสง่ข่ำวสำรด้วยวิธีกำรใดๆ ตลอดจนกำรจดัสมัมนำ จดัอบรม
แนะน ำกองทนุรวม ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ  

( 2 ) ค่ำจัดท ำ และค่ำพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่ำพิมพ์หนังสือ ชีช้วนเสนอขำย
หนว่ยลงทนุใหมท่กุรอบปีบญัชี คำ่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นภำษำต่ำงประเทศ ค่ำจดัท ำค่ำพิมพ์ 
และคำ่จดัสง่รำยงำนประจ ำปี รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสอืบอกกลำ่ว รำยงำน
และจดหมำยตำ่งๆ ถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

( 3 ) คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม เช่น กำรเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรลงประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์ กำรจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย กำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ 
คำ่สมดุเช็ค คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่พำหนะ  คำ่ประกำศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น   

( 4 ) คำ่จดัท ำ และคำ่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุรวม 

( 5 ) คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม (ถ้ำมี) 

( 6 ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำร
กองทุนรวม เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ  ของ
กองทนุรวม 

( 7 ) คำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ หรือ
เรียกคำ่สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือ
เมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 8 ) คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ในกำรช ำระบญัชี และเลกิกองทนุรวม 

หมำยเหต ุ: 

อตัรำขัน้สงูของยอดรวมคำ่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่สำมำรถประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บ
จำกกองทนุรวม จะอยูใ่นอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.375 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมตำมรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะบวกภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  

คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตำม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุรวมตำมที่จ่ำยจริง โดยบริษัทจดักำร
ด้วยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆดงักล่ำวในงวด
เดียวหรือเฉลีย่ตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมเป็นรำยวนั ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นไปตำม
หลกักำรบญัชีและวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนัน้ 
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23.3  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยตำมข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไมถื่อวำ่เป็น
กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
โดยจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั 

( 2 ) กรณีที่บริษัทจดักำรจะลดอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย บริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่ำน้อยกว่ำห้ำสิบล้ำนบำทและกองทุนรวมดังกล่ำวไม่ได้เรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรตำมอัตรำร้อยละของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นแบบเรียกเก็บตำมอัตรำร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดย
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรใหมจ่ะเป็นอตัรำที่ไมส่งูกวำ่ร้อยละของคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรเดิมที่บริษัทจดักำรเรียก
เก็บในช่วงเวลำที่กองทนุรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำห้ำสิบล้ำนบำทโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจัดกำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน                       

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัเปลีย่นแปลง 
 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

 
24.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน 

24.1.1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมลูคำทรัพยสินสทุธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ และวิธีกำรที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

24.1.2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และ
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนั
ท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 
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(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  วนัท ำกำรก่อนวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน
ลำ่สดุ 

(ข)  วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(ค)  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึง่เดือน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกวันท ำกำร และกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ ลงทนุประเภทสถำบนั 

(2.4)  ประกำศรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดย
จะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำม (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 24.1.3 และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำง
หนงัสอืพิมพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูใน
กำรตดัสนิใจลงทนุได้ และ 

(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำร
จะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรอำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว และในกรณีที่มีเหตใุห้บริษัทจดักำรต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดักำร
อำจหยดุค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตัง้แตว่นัท่ีปรำกฎเหตดุงักลำ่ว 

24.1.3.  กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษ
ทศนิยมตำมหลกัสำกล 
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(3.2) ค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
ส ำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่น
มลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกำศมลูคำ่หนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยม
ต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) 

(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง  

1. ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวำ่หนึง่สตำงค์ หรือตำ่งจำก
รำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะ
จดัท ำและสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน  7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และจัดให้มีส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้  เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณ
รำคำหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุ
ให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบั
แตว่นัท่ีพบรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีรำคำหน่วยลงทนุถกูต้อง และด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำสว่น
ตัง้แตร้่อยละ 0.5  ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
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ค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัท่ีบริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมี รำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1) 

(3)  ประกำศช่ือกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) ใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่ฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำน
ดงักลำ่ว 

(4) ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วย ลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำย
คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม  (2) และกำรชดเชย
รำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และสง่รำยงำนดงักล่ำว พร้อมทัง้
ส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได้  บริษัทจดักำรจะไม่สง่รำยงำนมำตรกำรป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำ
เอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได้แทน 

3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิ
ดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่ง
มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกับรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลด
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
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แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงิน
ของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏ
วำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่น
ตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

(2)  กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิ
ดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่
มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุ
รวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุ
ทีจ่ะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลด
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่
ถึงหนึง่ร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไมม่ีสถำนะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก)
บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 

4. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกำศกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยั
ภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจำกวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้ำ 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจำกวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 

 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สิทธิในการรับเงนิปันผล 

ไมม่ี 
 

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิทีจะโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกใบค ำขอโอนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมช ำระคำ่โอนตำมที่ระบไุว้
ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด ำเนินกำรขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัท
จดักำร 

ค) บริษัทจัดกำรจะตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรทัง้หมด และส่งมอบเอกสำรใบตอบรับค ำขอโอน
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐำน 

ง) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนบนัทกึข้อมลูกำรโอนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัท ำหนงัสอืรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุและน ำสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่กำรบนัทกึข้อมลูกำรโอนเสร็จสิน้ลง   

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจำกข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วย
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หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำรบริษัทจดักำรกองทนุรวม
อำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมได้ เมื่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ใน
สำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
เนื่องจำกข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำรบริษัทจดักำรกองทนุรวม
อำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 

 
27.5 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงกำรสิน้สดุลง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5, 
29, 30 และ 31   

 
27.6  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำหน่วยลงทนุรวมไปจ ำน ำได้ตำมกฏหมำย แต่ทัง้นีน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับ
จดทะเบียนกำรจ ำน ำให้แก่ผู้ รับจ ำน ำเฉพำะที่เป็นสถำบนักำรเงิน และหนว่ยงำนของรำชกำรเทำ่นัน้ 

 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1  บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยทรำบ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
28.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร หำกมิได้กระท ำตำมมติโดยเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีจดักำรกองทนุรวมได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้ง
กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกำศใน
หนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อยหนึ่งฉบับภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 กำรแก้ไขโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำร
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบั
มตินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้     
เนื่องจำกข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร บริษัทจดักำรกองทุน
รวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1  ส ำนักงำนอำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
29.2  หำกปรำกฏวำ่กองทนุรวมใดมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี  ้

(1) จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  

(2) มลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 
50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(3)  ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้ว
ทัง้หมด 

(ข)   มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็น
จ ำนวนเกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิด ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำ
กำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฎิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
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29.4  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ของโครงกำรจดักำร 
 
29.5 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยแล้ว 
หำกเป็นกรณีที่กองทุนรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจัดตัง้
กองทุนได้อย่ำงเหมำะสมและผลตอบแทนของตรำสำรที่กองทุนเข้ำไปลงทุนปรับลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 

30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1   การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 

เมื่อจะมีกำรเลกิกองทนุรวมใดเพรำะเหตคุรบก ำหนดอำยขุองโครงกำรหรือเพรำะเหตอุื่นที่ทรำบก ำหนดกำรเลิก
กองทนุรวมลว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเก่ียวกบักองทนุรวมนัน้ ดงัต่อไปนี ้

(1)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนทรำบ และแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบในกรณีที่หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
ห้ำวนัท ำกำร 

(2)  ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทรำบเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น และ 

(3)  จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 

 
30.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 

(ก)  ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม 29.2 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ  โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้
แจ้งเป็นหนงัสอืให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทัง้นีภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำ
กำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.3 

(ค)  จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลอือยูข่องกองทนุรวมดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำร
ที่ปรำกฏเหตุตำม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง)  ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยใน 10 วนั
ท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.2 และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือว่ำ
เป็นกำรเลกิกองทนุรวมนัน้ 
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เมื่อได้ด ำเนินกำรตำม (ก) ถึง (ง) แล้ว หำกมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม 

เง่ือนไขอื่น : 

กรณีที่ปรำกฎเหตตุำมข้อ 29.5 และบริษัทจดักำรเห็นสมควรเลกิโครงกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร ดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่ว
ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจขอให้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. พิจำรณำผ่อนผนั หรือสัง่กำรให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิ
เป็นอยำ่งอื่นได้ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น หรือสมควร 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระ
บญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือ
อยูต่ำมหลกัฐำนท่ีปรำกฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงกำร 

เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผู้ช ำระบญัชีจดักำร
โอนทรัพย์สนิดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 
32. อ่ืนๆ 

32.1   ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำม
กองทนุรวมได้ตำม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นีก้ำร
กู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนจะน ำมำช ำระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 
32.2    ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของ
บริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำม
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เห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนั
เกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยในสบิห้ำวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรรู้
หรืออำจรู้ถึงกำรไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำร
อำจขอให้ส ำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรรำยใหม่จะค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำร
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว  

หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3  บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำร
ใช้บริกำรของบคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบำท 
โดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจดักำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้
กองทนุได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว (churning) ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่
อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวไว้ใน
รำยงำนรอบปีบญัชี และรำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย 
 
32.4 กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดั (benchmark) ซึ่งเป็น ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง Thai BMA Government 
Bond Index (Total Return Index) และอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำ 1 ปี ส ำหรับวงเงิน 1 ล้ำนบำท เฉลี่ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) และ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
32.5  ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของกองทนุรวม 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ีเป็นกองทนุรวมตรำสำรหนีใ้นประเทศ ทีร่ะดมเงินทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไป ไปลงทนุใน
ตรำสำรแห่งหนีแ้ละเงินฝำก ที่ให้ผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอจำกกำรลงทนุที่มีควำมเสี่ยงต ่ำ และมีสภำพคลอ่งสงู 
ดงันัน้ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของกองทนุ ได้แก่ 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรหนี ้(Credit Risk) เป็นควำมเสี่ยงจำกตรำ
สำรหนีท้ี่กองทนุรวมไปลงทนุท่ีอำจจะมีกำรผิดนดัช ำระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตรำสำรหนีน้ัน้ๆ ไมส่ำมำรถน ำเงินต้น/
ดอกเบีย้มำจ่ำยเมื่อถึงวนัที่ครบก ำหนดที่ต้องจ่ำย โดยมีสำเหตุมำจำกบริษัทประสบสภำวะขำดทุนหรือไม่มี
สภำพคลอ่งพอที่จะมำจ่ำยคืน เป็นต้น  

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสีย่ง :  
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ผู้จดักำรกองทนุจะติดตำมและวิเครำะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่รำคำของตรำสำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้พจิำรณำ
เลอืกลงทนุในตรำสำรท่ีดีมีคณุภำพ มีประวตัิกำรด ำเนินงำนท่ีดี และมีควำมมัน่คงเพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นนี ้

2. ควำมเสี่ยงทำงตลำด (Market Risk) คือ ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร ที่เกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงในสถำนะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สงัคม และกำรเมืองของประเทศ ซึง่เป็นควำมเสีย่งที่บริษัทผู้ออกตรำ
สำรไมส่ำมำรถจะควบคมุได้  

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสีย่ง :  

ผู้จดักำรกองทนุจะติดตำมและวิเครำะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่รำคำของตรำสำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้พจิำรณำ
เลอืกลงทนุในตรำสำร ที่ดีมีคณุภำพ มีประวตัิกำรด ำเนินงำนท่ีดี มีควำมมัน่คง และมีช่วงอำยสุัน้ๆ ทัง้นี ้ เพื่อเป็น
กำรลดควำมเสีย่งจำกกำรท่ีกองทนุก ำหนดให้สำมำรถท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของตรำสำร (Liquidity Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทนุไป
ลงทนุในตรำสำรที่ไมม่ีสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำย  หรือตรำสำรหนีท้ี่มีสภำพคลอ่งน้อย ทัง้นีส้ภำพคลอ่งของตรำสำร
อำจจะขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทำนที่มีตอ่ตรำสำร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคณุภำพของตรำสำร เป็นต้น  

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสีย่ง :  

ผู้จดักำรกองทนุจะพิจำรณำลงทนุในตรำสำรท่ีดีมีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งสงู ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคลอ่ง 

 
32.6 ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 
1.  กำรถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2.   กำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)  กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 

(ง)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 

(จ)  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)  กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)  กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 
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(ฌ)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้
นิติบคุคล เช่น ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2)  กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลำยสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผันดังกล่ำว ให้ส ำนักงำนพิจำรณำถึงประโยชน์
โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ต้องมี
สำระส ำคญัอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติม 

2.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 

(ข)  บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ว่ำด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
32.7  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หำก
บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไปตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มติ
นัน้เสยีไป 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี 68 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั  ต้อง
ได้รับมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
กำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด  โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด  ให้ได้รับมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.8  กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่ง

พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และ

กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏรำยช่ือใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในโครงกำรหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำร

กองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอ ำนำจปฎิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนใน
กรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
32.9 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบังคบัใช้ต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำร
หรือกลุม่ยโูอบี อำทิเช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่
ระบใุนข้อ 32.10 หรือในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนิน
ธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจำกพนัธะผกูพนัหรือกฎหมำยดงักลำ่ว บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรก ำหนดเง่ือนไข
ส ำหรับกำรเปิดบญัชีและกำรท ำธุรกรรมตำมหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบำยของบริษัทจัดกำร และกลุ่มยูโอบี
ตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบไว้ ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
32.10 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งตอ่ไปจะเรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้
สถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคล
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ธรรมดำ/นิติบุคคล สัญชำติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีใน
สหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยวำ่ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงั
ด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกับ
หนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคล
สญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำ
เพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภท
ต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำย
ทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจ
รวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพนัตนตำม
ข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำร
ขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)    ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำก
ทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่ง
อำจท ำให้กองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ 
รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้
อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถ
ปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1)    ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำย
ตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี 70 

อยู ่เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กบัหน่วยงำน
ของรัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบ
ควำมเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสอืแสดงกำรเสยีสทิธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำม
หวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนด
ของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3)    ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่
บริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี ้
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำร
แจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   

(1)   ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 
 
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำร
กระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทุนอำจต้องถูกหกั ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมที่
กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึง่ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลอืกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมือง
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวน
สทิธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดย
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อำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

มี 

 
34. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏบิัตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัตใิห้จัดตัง้

กองทุนรวมเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรอนุมตัิให้จดัตัง้กองทนุรวม
แบบเป็นกำรทัว่ไป และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไมป่ฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัท
จดักำรกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยโดยไม่ชกัช้ำ  โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมยินยอมให้น ำข้อพิพำทเข้ำสูก่ำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร
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