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ค าจ ากัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากัดความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 
 
กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 
 
หนว่ยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่

ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรือได้รับ

อนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์

กรุงเทพ 
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วนัท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ใน

รายละเอียดโครงการ 
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ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ ท าค า
เสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุ

ที่ ถูก ต้อง โดยแก้ ไขราคา ย้อนหลังตั ง้ แต่ วันที่ ร าคา 
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืน

หนว่ยลงทนุท่ีมีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง
กบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลกัทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทจ ากดันัน้ 

 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท

ที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชน จ ากดั 

 
      กลุม่กิจการ  หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ 

สภาวิชาชีพก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 

สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม
ของสถาบนัการเงิน 
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สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและ
จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
 
ฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญั  หมายถึง  ฐานะการลงทนุที่ค านวณจากผลรวมของมลูค่าการลงทุน

ในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด หกัด้วยผลรวม
ของการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหรือตราสารที่มีลกัษณะ
ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ลงทนุในหุ้นสามญัดงักลา่ว   
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุน้ระยะยาว 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย  :  กองทนุเปิด ยโูอบี  หุ้นระยะยาว 
 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  : UOB LONG TERM EQUITY FUND 

 
1.3 ช่ือยอ่    : UOBLTF 

 
1.4 ประเภทโครงการ   : โครงการเปิด 

 การระดมทนุ   : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายโุครงการ   : ไมก่ าหนด 

เง่ือนไขอื่นๆ  : ผู้ลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้จึงเป็นผู้มีสทิธิน า
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยผู้ลงทุนต้อง
แสดงหลกัฐานการซือ้หน่วยลงทุนที่ออกโดยบริษัทจัดการเพื่อ
การนัน้ และ บริษัทจัดการจะมิออกหลักฐานดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  

 

1.6 ลกัษณะโครงการ   : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย   

 
2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท  

 ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัท
จดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทนุของ
โครงการได้ไมเ่กิน 750 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 5,750 ล้านบาท 

 
2.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย :  10.0000 บาท 
 
2.3 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000.00 หนว่ย  
 
2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท (สบิบาทถ้วน)    
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1.00 บาท 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1.00 บาท 

 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย 
 
2.9 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :  ไมก่ าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ   

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนในระยะยาวจากประชาชนทั่วไป โดยจะน า เงินทุนส่วนใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการต่างๆ ที่มีปัจจัยพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงทัง้ในและนอกตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทุนเป็นหลกั และเงินทุนบางส่วนจะลงทุนใน  
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ตราสารการเงินตา่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนสงูสม ่าเสมอ รวมทัง้การได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
3.2  ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพิเศษ 

 
3.3  นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เงินทนุสว่นท่ีเหลอืจะน าไป
ลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต้่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และใน
ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความมัน่คงของสถาบนัที่ออกตราสารเป็นหลกั เพื่อให้โครงการมีรายได้ที่สงูสม ่าเสมอ และมี
ความมัน่คงจากการลงทนุ ทัง้นี ้อาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน และลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้เท่านัน้ แต่จะไม่
ลงทนุใน ตราสาร หรือหลกัทรัพย์ที่เสนอขายในตา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตามอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ ด้วยเหตทุี่เกิด
จากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ , ภาวะสงคราม, การ
ประกาศนโยบายหรือมาตรการของทางราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอนัอาจส่งผลโดยตรง และ /หรือโดยอ้อมต่อ
ภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ และการที่ราคาหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชี เป็น
เหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถปรับการลงทนุได้ทนัก่อนสิน้ปีบญัชี โดยบริษัทจดัการจะรายงานการท่ีไมส่ามารถลงทนุให้
เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศให้แก่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 

ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเปลี่ยนเป็นกองทนุ
รวมทัว่ไปประเภทตราสารแหง่ทนุ และแก้ไขช่ือกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่ีการลงทนุในตา่งประเทศ 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมายจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ก าหนด
ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก .ล .ต .หรือส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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3.6.1  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้น 

(2) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุหรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข) บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักล่าว (full covered) ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น   

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

 
3.6.2  ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น 
ผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้  (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามาร ถลงทุนได้ 
(Investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
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(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทุน
เพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือ ผู้ค า้ประกนั 

(2.2) ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีส านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก าหนด
และอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจาก
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.2.1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2.2.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(2.2.3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับที่ส ามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสาร
นัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอืน่ที่
มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานก าหนดหรือ ให้ความ
เห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน  ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศก าหนด 
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(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ้ตาม(1.1)(1.2)(1.3)(2.1)(2.2)(2.3)  หรือ 
(2.5) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2  เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.2  ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
 
3.6.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  

(1) หุ้นกู้ แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2(1)  และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีที่
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต ่ากว่า
สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

ในกรณีที่หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค า้ประกัน การค า้ประกันดังกล่าวต้องเป็นการค า้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
 
3.6.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.6.5 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยท าสญัญาฟิวเจอร์ สญัญาฟอร์เวิร์ด หรือสญัญาสวอปที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ และ
อตัราแลกเปลีย่นเงิน ทัง้นี ้กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาในกรณีดงักลา่วได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) เทา่นัน้ 
 
3.6.6 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1 –  3.6.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณี
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
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ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคาร หรือ
บริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน  หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่น
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.3 (1) (2) 

(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.4 (1) 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมูลค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่ จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัท           
จดทะเบียนที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออก
หุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ  ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade)   

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

(5) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ที่คู่สญัญามีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) 

ทัง้นี ้ตราสารแห่งทนุตามข้อ 3.7.3 (1) และตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.7.3 (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 (2.5) 
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การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4(1) ที่บุคคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย         
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 
3.7.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ3.7.3  เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั      
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ  หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้  บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน า้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 หรือข้อ 3.7.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.7 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการตามข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า และ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจดัท างบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชีรายช่ือ  
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุที่สง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
 
3.7.8  ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาด
รองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวม
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่มีการก าหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่ง ปีขึน้ไป  ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้  ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วันแรกของรอบปีบัญชีนัน้จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.9 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ
ส านกังานเพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิด
ความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.10 บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัราสว่นดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจดัการอื่น
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 
3.7.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.7.12 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการค านวณโดยใช้มูลค่า
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
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ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุ และส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานสามารถ
ตรวจสอบได้   
 
3.7.13 ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้   

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วทัง้หมดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ เกิด
จากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 
และ ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 

มูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง  โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่
รองรับนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกับค่าเดลต้าของใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี   

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอตัราส่วนส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ 
ข้อ 3.7.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนที่
ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 
 
3.7.14 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตาม  
ข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4(1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวม
ค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักล่าว 
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3.7.15 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.14 แล้ว  ให้บริษัทจัดการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สนิค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบั
คา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.16 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4(1) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.17 ด้วย  

     )1 ( ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่  
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

(2)    ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้ 
 
3.7.17 การค านวณอตัราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามข้อ 3.7.16 จะท าได้ต่อเมื่อบุคคล
ดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือ
จ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.7.18 ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right issue) หาก
การใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น
นี ้บริษัทจัดการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้
เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.19 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่
ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังาน   

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ   
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3.7.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดัการจะยงัคงมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.21 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออกเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมี
ไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอ
ซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าวให้บริษัทจัดการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.22 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.12 ข้อ 3.7.18  
ข้อ 3.7.19 ข้อ 3.7.20 และ ข้อ 3.7.21 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอัตราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.7.23 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทุน
รวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
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4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่ายเงินปันผล 
 

5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน  ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้ บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ภายใน 15 
วนัท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น 
 
5.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงินบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
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5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมี
ไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับ
ช าระหนี ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงั
ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงิน
คืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี 90 ถ.สาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 
 
6.2 เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการจะเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก่อน 

( 1 ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

( 2 ) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 3 ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทนุเปิด หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้การบอกเลิก
สญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 5 ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนเปิด หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ
กองทนุเปิดไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้  โดยบอกกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก .ล.ต. เร่ือง 
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้
ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข
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ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และ
เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้จะต้องท าหน้าที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนเปิดนัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถท าหน้าที่ได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 
 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี 90 ถ.สาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร.  0-2724-5265  โทรสาร 0-2724-5277 

และที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ที่ 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

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

หรือ บคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 

 
10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 

12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ  10 บาท 
บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมสะสมของใบค าสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกิน
กวา่มลูคา่โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดย
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ทกุแหง่ 
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13.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส าคญั และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  ใบค าขอเปิดบญัชี 
คู่มือ ผู้ ลงทุน และคู่มือภาษีอากร (ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และบริษัทจัดการได้มีการจัดท าไว้แล้ว) ได้ที ่
บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ 
ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทกุวนัใน
เวลาท าการ 

 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไปส าหรับการซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 5,000 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชี 
หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
 
13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้ สัง่ซือ้ต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่สัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยลงวันที่ตามวันที่ที่ซือ้แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขาย 
หน่วยลงทุน โดยผู้ สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ นระยะยาว” หลงัจากที่ 
บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว จะออกหลกัฐานการ
รับการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการรับช าระเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็
ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็ค
ธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน  
บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไมส่ามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด  
ยูโอบี หุ้ นระยะยาว” ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
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13.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ   

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่ามูลค่าโครงการจดัการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้
หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

แตห่ากในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการจดัการ การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนั และมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอต่อการจดัสรรจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่น
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแต่บางสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยุติโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกหากปรากฏว่า
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย บริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 
และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ สั่งซือ้ 
หนว่ยลงทนุภายในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเองบริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วย ลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเป็นประการอื่นได้ 
 
13.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

การลงทนุในกองทนุให้ได้รับสทิธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
ก าหนดในกฏหมายภาษีอากร 
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ในการขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ผู้ซือ้หนว่ยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ   

( 2 ) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

( 3 ) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

ผู้สนใจลงทนุสามารถท าการซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนั 
ท าการในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระบวุนัเวลาที่แน่นอนไว้ในหนงัสือ 
ชีว้นตอ่ไป  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย 
และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้จะได้รับ 
 
14.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส าคญั  และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชี 
คู่มือ ผู้ลงทุน และคู่มือภาษีอากร (ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และบริษัทจัดการได้มีการจัดท าไว้แล้ว) ได้ที ่
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่
ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัใน
เวลาท าการ 
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไปที่
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน  และน าส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 13.7  
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบีย้ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการ
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขาย     
หนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขาย
หนว่ยลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินคา่สัง่ซือ้วา่ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
 
14.2.2 ATM 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในค าขอใช้
บริการ 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในค าขอใช้บริการ 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้ 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับ
และผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้า
ซึง่รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย  1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจัดการด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ส่งมายงับริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจัดการด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.5 INTERNET 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้
บริการ 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่ว 
และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
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14.2.6 หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะที่บริษัทจดัการ
ก าหนดได้ที่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะที่เปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้

( 1 ) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือน ในเวลาเดียวกนัด้วยการ
ให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 
หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจ านวนเงินที่เท่ากนัในแต่ละ
งวด 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดตอ่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอ
ใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้ 
หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ซึ่งการให้บริษัทจัดการด าเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนจะมีผลบงัคบัใช้ และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนค าสัง่  โดยแจ้งไปยัง 
บริษัทจดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก 
หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุนแบบ
ค าขอดงักลา่ว 

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ และจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไมต่ ่ากวา่ครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีจองซือ้กองทนุเปิดเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุทกุเดือน 
ตามที่ผู้ สัง่ซือ้ได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หักบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยุด บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากของ 
ผู้สัง่ซือ้ในวนัท าการถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข  “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดตเพื่อซือ้ 
หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฎอยู่กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่าน บตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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14.2.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางบตัรเคตดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
บตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางบตัรเคตดิตจะยอมรับและผกูพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่าน บตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต ่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.2.8 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็ค
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้  
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ในกรณีที่ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ นระยะยาว” เพื่อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่ 
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้-ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแส
รายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

- ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการ
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีที่ เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็ค
ธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม  บริษัทจดัการจะ
ยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากในจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิด
ขึน้ 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 28 

14.3.3 TELE-BANK 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนนิการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ 
ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้า บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการ
เปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.6 หกับญัชี 

ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  หรือบัญชีบัตรเครดิต  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้า“ เท่านัน้เพื่อซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต ของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้
ครบตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบุใน “หนงัสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบ  
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวด
ถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจ านวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการใช้บริการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่า
ได้รับความยินยอมจาก ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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14.3.7  บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงั บญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.8  การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไปจนกวา่บริษัทจดัการจะได้รับใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนท่ีผู้ซือ้จะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
14.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัที่
ได้รับใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงิน
ช าระค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ในใบค าขอเปิดบัญชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซือ้ 
หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ 
 
14.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 
14.6.1 กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะไมส่ามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะ
มีผลท าให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัท าการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดย
จะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริ ง หรือกรณีที่ 
บริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

( 2 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม  หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจ านวนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่
ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 13.7 ทัง้หมด 
 
14.8 วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัท าการในเวลาท าการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

( 1 ) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อ
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะน าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุดงักลา่วไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั
มิได้ ซึง่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจ าน าหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

( 2 ) กรณีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มภายหลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  นายทะเบียน 
หนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายใหมเ่ป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท าการถดัจาก
วนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะน าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุดงักลา่วไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 
ซึง่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจ าน าหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีการสัง่ซือ้   
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่สง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและ
ถกูต้อง 

( 4 ) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 
7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
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( 5 ) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

( 6 ) นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และตวัแทนสนบัสนนุ และรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่พร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจัดการจะท าจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 7 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของท่านบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมุด
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ใน
กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูที่บนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

( 8 ) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมอ่อกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยที่มีสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุแล้ว 
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 
16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  บริษัทจัดการ, ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน, ATM, Tele-Bank, 
ไปรษณีย์, Internet 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ทุกวัน  
ท าการ โดยจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น.  

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจ านวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจาก
การที่ได้รับช าระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ในแตล่ะสิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันรับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 
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16.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้สง่มอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) กรณีระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ขายคืนสามารถระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ านวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่ถึง 1 
หนว่ย ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้การขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

(2.2) กรณีระบเุป็นจ านวนเงิน  

ผู้ขายคืนสามารถระบจุ านวนเงินท่ีต้องการขายคืนตัง้แต ่1 บาทขึน้ไป (จ านวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่
เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ขายคืนระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขาย
คืนไว้เป็นหลกัฐาน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  ซึง่ค านวณจาก
จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขาย
คืนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
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( 3 ) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่
มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20 

( 4 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ และยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้น
แตก่รณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 5 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายในสี่วนัท าการนบัตัง้แต่วันถดัจากวนัรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

( 6 ) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 7 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ใน
ระหวา่งวนัท าการใดที่บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 

 
16.3.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ 
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม  ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.3 TELE-BANK 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใดที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.5 INTERNET 

บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.7 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 
16.3.8  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.4  ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง  
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17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
17.1 เง่ือนไขในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
 
17.1.1 การสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริษัทจัดการอาจพิจารณา
เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการ
น าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง  เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง  โดย 
บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

บริษัทจดัการจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ แตท่ัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในอตัรา 200 บาทตอ่ 1 รายการ โดย
หกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ภายในวนัที่ท ารายการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   
 
17.1.2 การสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่นได้ตามหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และ
วิธีการตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการอื่น (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพื่อน าไปช าระค่าซือ้
หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรา 200 บาทต่อ 
1 รายการ โดยหกัจากมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ภายในวนัท่ีท ารายการ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่ น 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) บริษัทจดัการจะ
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดปลายทาง  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  180 
วนั และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้  ในกรณีที่     
บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจดัการ  ส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   
 
17.1.3 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการมายงั
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถท าก ารสับเปลี่ยนการถือ 
หนว่ยลงทนุได้เทา่นัน้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวท าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุไปยงักองทนุเปิดอื่นๆภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ทัง้นีก้ารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึง่ ส าหรับการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดต้ทาง”)ไปยงักองทนุรวมอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้  ผู้ลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.1.4 ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29 การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม จนเป็นเหตใุห้เลกิกองทนุ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไว้ไปไว้ยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มี
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการการสบัเปลี่ยนไปยงั
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกนั โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีดงักลา่ว 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงันี  ้ 

( 1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out )  

ผู้ ถือหนว่ยสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 
15.30 น.  

( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 

ผู้ ถือหนว่ยสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 
15.30 น. 
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17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วันท าการสบัเปลี่ยน จะ
ก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้

( 1 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจะน าไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิดต้นทาง 

( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง   

(2.1) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การก าหนดราคาขาย
หนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ
จากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2.2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น การก าหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วันท าการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจาก
กองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นีม้ลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม 
 
17.5 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

( 1 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ านวนเงินหรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขดงันี  ้

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด  (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่ามูลค่า
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) ซึง่ค านวณจากจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ที่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ช้เกณฑ์การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (สัง่ซือ้ครัง้แรกไมต่ ่ากวา่ 10,000 บาท และส าหรับ
การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปไมต่ ่ากวา่ 5,000 บาท) ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) ในกรณีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

( 5 ) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ ดงันี ้

( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท าการถัดจากวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดต้นทางมีผล และจะเพิ่ม
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 

( 5.2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดปลายทางมีผล 

( 6 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
17.6  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

18.การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้
ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอื่น และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืน 
หนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย 
ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว 
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หรือจะหยดุรับ ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ 
ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้  ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) เกินหนึ่งวนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่
ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย ลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้  ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ  
0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อาจประกาศให้ 
บริษัทจัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้  เป็นการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจดัการอาจช าระ
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะ
ด าเนินตามวิธีการดงันี ้

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นท่ีจะน ามาช าระเป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ โดยค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการ
ซือ้-ขายหนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอืไมเ่พียงพอกบัการช าระคืนสว่นตา่งตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการจ่ายสว่นต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2  กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่มากกวา่จ านวนเงินที่ผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที่   
บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ  ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากบั มูลค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน     
หกัด้วย จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3. กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย    
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือ ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นวา่เหมาะสมหรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงินท่ีมีจ านวนผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมากกวา่ 1 ราย บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินสว่นต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 
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22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
 
22.1 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

( 1 ) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุเปิด คา่ใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดัการเป็น
นายทะเบียนของกองทุนเปิดเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุเปิด 

( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดยได้รับ
ความอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
22.1.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

( 1 ) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ่งได้รับ
อนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดภายใน
ขอบเขตแหง่อ านาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ 

( 3 ) เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุเปิดถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษาไว้ซึง่
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 5 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุเปิด ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

( 6 ) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุเปิด โดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมีการยตุิหรือเลิกกองทุน
เปิด 

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) 

( 9 ) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลา
ท าการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

( 10 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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( 11 ) น าเงินของกองทุนเปิดไปลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุเปิด 

( 12 ) สัง่จ่ายคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้แก่กองทนุเปิดตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุเปิด” โดยหกัจากกองทนุเปิดตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุเปิดหรือวิธีการจดัการ” 

( 14 ) ด าเนินการตามโครงการจดัการกองทุนเปิด ซึ่งได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัที่ท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามที่
ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 

( 15 ) จดัท ารายงานการลงทุนของกองทุนเปิด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 16 ) แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบั
การจดัการกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ในโครงการให้มีการแตง่ตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง 

( 17 ) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิด โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

( 18 ) จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุเปิดไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

( 19 ) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุเปิดไปลงทนุ และน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

( 20 ) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากบัภาษี(ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจัดให้มีและเก็บ
รักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 21 ) ไมก่ระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 22 ) ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

( 23 ) จดัท าหนงัสอืชีช้วนกองทนุเปิดใหมท่กุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของ
รอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อร้องขอ 

( 24 ) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
และราคาสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 25 ) ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัที่ยี่สิบของเดือนถดัไป ใน
กรณีที่มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการน าสง่รายงานดงักลา่วผ่านระบบที่จดัไว้บน
เว็บไซต์ของส านกังาน 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 45 

( 26 ) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุเปิด ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

( 27 ) ยกเลกิกองทนุเปิดตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุเปิด” 

( 28 ) เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด และผู้ช าระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุเปิด กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุเปิด และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุเปิด 

( 29 ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิด และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

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

22.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนเปิด ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุเปิด 

( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้
หวัข้อ “หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิด โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนเปิดออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิด 

( 3 ) ด าเนินการรับมอบ ส่งมอบ จ าหน่ายจ่ายโอน  และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 
ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเมื่อเห็นวา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว  ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

( 4 ) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิด และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดที่รับฝากไว้ 

( 5 ) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุเปิดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

( 6 ) ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุเปิด เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น    หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปัน
ผล การรับดอกเบีย้ การรับสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่น
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ใดที่กองทุนเปิดพึงจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุเปิด 

( 7 ) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืสถานะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน  หรือก าลงัอยูใ่นระหว่างท าการ
ปิดโอนในช่ือของกองทนุเปิดเพื่อประโยชน์ของกองทนุเปิด 

( 8 ) จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 

( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน และค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

( 8.2 ) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุเปิด แยกตามประเภทของ   หลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมค านวณดอกเบีย้ค้างรับ 

( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 

( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 

( 8.5 ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุเปิด 

( 9 ) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคาสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จาก
การออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุรวม และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 10 ) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 11 ) รับรองความถกูต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
เปิด ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนต่อส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัท าการที่ 7 ของเดือน
ถดัไป 

( 12 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่า 
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 13 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครัง้ที่
บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิด เมื่อเห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

( 14 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่า
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ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

( 15 ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีที่กองทนุเปิดไมส่ามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 16 ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกับข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการ
ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 17 ) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิด มาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 
125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

( 18 ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว 

( 19 ) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี เ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุเปิด ให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

( 20 ) ในกรณีที่มีการยกเลกิโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวม กับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้

( 20.1 ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิดจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

( 20.2 ) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีที่ 
ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด ผู้ดแูลผลประโยชน์
จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
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22.3 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลิกการเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ายหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทุนเปิด ค าขอเปิดบัญชี ใบค าสัง่ซือ้ ใบค าสั่งขายคืน 
หนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเปิด 

( 2 ) จดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อประโยชน์
ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด 

( 3 ) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือค าขอเปิดบญัชี หรือใบค าสัง่ซือ้ หรือใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่สบัเปลี่ยน 
หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเปิด 

( 4 ) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกค าขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบค าสัง่ซือ้หรือใบ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่สบัเปลีย่น และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบค าขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้าม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 7 ) สง่มอบบตัรประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทุน และรหสัประจ าตวั (ถ้ามี) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค าขอใช้บริการ
กองทนุเปิดกบับริษัทจดัการ 

( 8 ) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 9 ) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืน  
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด 

( 10 ) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 

ไมม่ี 
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22.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่นๆ 

ไมม่ี 
 
22.7 สทิธิ หน้าที ่ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 

ไมม่ี 
 

23.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 
 

23.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ: 

 ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

 ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 

อตัรา 200 บาทตอ่ 1 รายการ 

ในกรณีเป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว แต่ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ โดยจะแจ้ง
วนัที่เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั และประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบั  

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

ยกเว้น 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะแจ้งวันที่เร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั และประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 
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 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ : 

ไมม่ี 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ /หรือเงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้คา่สมดุเช็คช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่จ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดโดยตดัจ่ายจากจ านวนเงินท่ีจะช าระคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ๆ  

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเสริมของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบตัร ATM, 
การใช้บริการทางโทรศพัท์  

ตามอตัราและเง่ือนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมดงักลา่ว จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี)  
 
23.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.4 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : 

ไมม่ี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้างต้นทกุวนั โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในแตล่ะวนัเป็นฐานในการ
ค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุเปิดเป็นรายเดือนภายในเวลาห้าวนัท าการแรกของเดือนถดัไป หลงัจากวนัค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 
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 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

( 1 ) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ขา่วสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะน ากองทนุเปิด ไม่
เกินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

( 2 ) คา่จดัท า และคา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม่ทุกรอบปีบญัชีค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดท าค่าพิมพ์ และค่าจัดส่ง
รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกลา่ว รายงานและจดหมายต่างๆ 
ถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุเปิดโดยตรง 

( 3 ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนเปิด เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การ ลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุเช็ค 
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  

( 4 ) คา่จดัท า และคา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทนุเปิด 

( 5 ) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุเปิด 

( 6 ) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุเปิด 
เช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุเปิด 

( 7 ) คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุเปิด หรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 8 ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุเปิด 

หมายเหต:ุ 

อตัราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.470 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั  (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะด าเนินการตดัคา่ใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากนัทกุ
วนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้นีไ้ม่เกิน 5 ปี หรือจะตัดจ่ายในงวดเดียวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
23.3  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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( 1 ) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

( 2 ) กรณีที่บริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ ส านกังานของบริษัท
จดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราที่ไม่สงู
กว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบ
ล้านบาทโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง 
 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง 

 
24.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา 
หนว่ยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
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(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกันยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยุดค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และในกรณีที่มีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลกิกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านกังานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า 
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์  หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจัด 
ท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา 
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่า
ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

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

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้ หรือขายคืน 
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการ แก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วพร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั 
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้น
แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา 
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหนว่ยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ    

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่ง
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณีเพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  แต่ถ้าบคุคล
ดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก)     
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2548 
 

26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
27.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 
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27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ไมม่ี 
 
27.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้ ถือหนว่ยไมส่ามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ ดงันัน้บริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30, 31 
และ 32 

 
27.6 สทิธิในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุรวมเพื่อการลงทนุ
ระยะยาว ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 17  

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยน หรือท าการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ตามที่
เห็นสมควร โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั 
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28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 

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

เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ /หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
28.2 หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระท าตามมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้
มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการ กองทนุรวมเก่ียวกบั
การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหน่วยลงทนุ รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ และวิธี
ปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
28.4 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมทัว่ไปประเภทตราสารแห่งทุน และแก้ไขช่ือกองทนุโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว 
 
28.5 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับ
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
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29.การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

29.1 หากปรากฏวา่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้

(1) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบ
ล้านบาทในวนัท าการใดเมื่อเหตดุงักลา่วเกิดขึน้ตัง้แตว่นัสิน้ปีปฏิทินที่สองที่จดัตัง้กองทนุรวมเป็นต้นไป 

(2) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่สามสบิห้ารายในวนัท าการใดๆ 

(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
29.2 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิด ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ของตน 
 
29.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 

30.การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
30.1 การเลกิกองทนุเปิดเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุเปิดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั
หรือสัง่การเป็นประการอื่น 

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุเปิดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุเปิดเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุ
เปิดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 

3. จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด 
 
30.2 การเลกิกองทนุเปิดกรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้า 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุนตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1  
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบวา่บริษัทจะด าเนินการโอนย้ายกองทนุและยกเลิก
กองทนุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังานทราบ  ทัง้นี ้ ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั 
ท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1 

(ค) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตตุาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มิได้แสดง
เจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมระยะยาวอื่นโดยอตัโนมตัิ 

(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น
ตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
29.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค)  
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของ
กองทนุรวม 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้
ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมและผู้ ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ณ 
วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว  หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

32. อ่ืนๆ 

ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้ตาม 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
32.1 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและการหกัเงินลงทนุเมื่อมีการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน  และเมื่อผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกั
เงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคม
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บริษัทจดัการลงทนุก าหนด ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุหมายถึงวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ 
และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวของรายการท่ีรับโอนนัน้ 
 
32.2 หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่
สมาคมประกาศก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัสง่หนงัสือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป บริษัทจดัการจะไม่จดัท าหนงัสือ
รับรองการซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับยอดการซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป 
 
32.3 หนงัสอืรับรองการโอน (การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน (สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุขายคืน เพื่อไปลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยรายการอยา่งน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัสง่หนงัสอืดงักลา่วพร้อมเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเงินโอนค่า
ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือวิธีการอื่นใดในการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  ไปยงักองทนุรวม
หุ้นระยะยาวอื่น ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมลูในการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บ
ไว้เป็นหลกัฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
 
32.4 ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  
บริษัทจดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และใน
กรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.5 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็น เพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจ
มีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบ
ปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.6   ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1.   การถือหน่วยลงทนุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2.   การถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

(จ)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)   กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

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

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

(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2)   กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)   การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2.   การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)   กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
32.7   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติ
โดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีทีก่องทนุรวมมีการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนดิหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ 
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32.8   การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดั
สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือ  
หนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
32.9 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.10 หรือใน
กรณีที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรม
ตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลู
ให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 
32.10 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกั
เงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลข
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงิน
ปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ใน
กรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
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เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ี 
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