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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 
 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป  

 

 

 

มูลคา่โครงการ 

2,000,000,000 บาท  จ านวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย 

 

 

 

ผูดู้แลผลประโยชน ์

ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ค าจ ากัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น  ค าจ ากัดความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 

กองทุน หมายถึง กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท า
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 
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บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลกัทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้ 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั
การเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เ ก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจด
ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกับการ
จดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

บริษัทประกนัชีวติ หมายถึง ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิตและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือ
การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการแต่งตัง้
ให้เป็นผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
การลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจด าเนินการ
ดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วย
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กรมธรรม์/กรมธรรม์ประกันชวีิต/
กรมธรรม์ประกันชีวติควบการ
ลงทุน 

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้ เอาประกันภยั 
เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผู้ เอาประกันภยัและบริษัทประกันชีวิตได้มีการ
ท าสัญญาประกันชีวิตควบการลงทุน โดยมี ข้อตกลงว่าผู้ เอา
ประกันภัยจะช าระเบีย้ประกันภัยในส่วนของความคุ้ มครองตาม
สญัญาประกนัชีวิต และรวมถึงเบีย้ประกนัภยัในสว่นของการลงทุน
ด้วย 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

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 สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 
 

1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : UOB Smart Active SET 100 Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBSAS100 
 
1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายโุครงการ :       ไมก่ าหนด 
 

1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย     

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000 ล้านบาท   

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของ
โครงการได้ไมเ่กิน 750 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 5,750 ล้านบาท 
 
2.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย :  10 บาท 
 
2.3 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000 หนว่ย  
 
2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
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2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน)  
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   : 1,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 
 
2.9    จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย 
 
2.10 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.11 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :  ไมก่ าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ   

เพื่อตอบสนองผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา นิติบคุคล รวมทัง้สถาบนัต่างๆ ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ ใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวในรูปของก าไรจากเงินลงทนุ โดยกองทนุรวมจะน าเงินลงทนุที่ระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารแหง่ทนุท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี 100 เป็นหลกั 
 
3.2  ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.3  นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
โดยจะมุ่งเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่มีรายช่ืออยู่ในดชันี SET100 เป็นหลกั เงินทนุสว่นที่เหลือจะน าไปลงทนุใน
ตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแหง่หนีต้า่งๆ โดยกองทนุอาจพิจารณาลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่ตราสารทนุท่ีเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) หรือตราสารทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนเพื่อแปรกิจการของรัฐเป็นเอกชนของ
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) และหากภายหลงัตราสารทุนประเภทนีเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว กองทุนอาจ
ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ประเภทนีต้่อไปได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่หลกัทรัพย์นัน้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ, ตราสารหนีท้ี่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Notes) และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 

อย่างไรก็ตามอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ด้วยเหตทุี่เกิด
จากปัจจยัภายนอก ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนยัส าคญัตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์, ภาวะสงคราม, การประกาศ
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นโยบายหรือมาตรการของทางราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอนัอาจสง่ผลโดยตรงและ/หรือ โดยอ้อมตอ่ภาวะการลงทนุ
ในตลาดหลกัทรัพย์ และการที่ราคาหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบัวนัสิน้รอบบญัชี เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ 
ไม่สามารถปรับการลงทนุได้ทนัก่อนสิน้ปีบญัชี โดยบริษัทจดัการจะรายงานการที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่น
การลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
3.4  ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (specific fund) 
 
3.5  การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่ี 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมายจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้น
แตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ: 

3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือผู้ ออกหรือคู่สญัญาเป็น  
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้น 

(2) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุหรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข)  บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพซึ่งมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานก าหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้น  

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

)1(  ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

)1.2(  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น 
ผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270  วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

)1.3(  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90  วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) 
ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

)2.1(  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

(2.2) ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีส านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนด
และอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่ง
ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

)2.2.1(  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

)2.2.2(  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคล ทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคม 
ตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(2.2.3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
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(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้  (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก)  และ(ข)ในการเสนอขายครัง้แรกหากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

)2.3(  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   

(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานก าหนด  หรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .ประกาศก าหนด 

(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (2.3) (2.2) (2.1) (1.3) (1.2) (1.1)หรือ 
(2.5) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1. 2  เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกัน
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
 
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2(1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีที่
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจดัการไม่ต ่ากว่า
สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
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ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการค า้ประกนั การค า้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.5 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1.1 –  3.6.1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 

 
3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ดงัต่อ ไปนี ้
ซึง่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลัง 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.3 (1), (2) และข้อ 3.7.1.4 (1) 
ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่ง
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย  

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  
 
3.7.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรองผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นีไ้มร่วมถึงตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียน
ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1. 2   ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade)    

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทัง้นี  ้เฉพาะที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 

ตราสารแห่งทนุตาม  )1  (  และตราสารแห่งหนีต้าม  )3  (  มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจัดให้เป็น 
ตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 (2.5)  

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4(1)  ที่บคุคลดงักลา่วเป็น 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกันหรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่วด้วย  
 
3.7.1. 4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2ข้อ 3.7.1.3 เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรองผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คู่สญัญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ  หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้  บริษัทจดัการอาจ
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ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 หรือข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า 
และเปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีที่ไมม่ีการจดัท างบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฎในบญัชีรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุที่สง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้ข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 จะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาด
รองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมที่มีการก าหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45   ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจาปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใดบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
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3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดงัต่อไปนี  ้ทัง้นี ้การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 
3.7.1.11  บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน  
ร้อยละ 25   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจัดการค านวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสา เหตุ และส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานสามารถ
ตรวจสอบได้   
 
3.7.1.12  ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  หรือ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของ  
ใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวทัง้หมดในข้อ 3.7.1.10 โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาที่ก าหนดตาม  
ข้อ 3.7.1. 2  ข้อ 3.7.1. 3  และ ข้อ 3.7.1. 4  ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซื อ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในหุ้นที่รองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ 
ข้อ 3.7.1.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริ ษัทจัดการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนที่
ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
 
3.7.1.13  ในการค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.14 ด้วย    

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนที่  
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.14  การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.1.13 จะท าได้ต่อเมื่อบคุคล
ดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือ
จ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข   
 
3.7.1.15  ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) 
หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทุนลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้างต้นนี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราสว่นที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.16  ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่ง
หนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ภายใน 3   วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนั
จากส านกังาน  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ๆ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   
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(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ   
 
3.7.1.17  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.18  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้ นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน.24/2552 เร่ืองการลงทนุ
และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุ
ได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.1.19 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.15  
ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.17 และ ข้อ 3.7.1.18 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวันท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่  
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
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3.7.1.20  ข้อจ ากัดการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ“การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่าย 

 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ย
เงินคืนเป็นอยา่งอื่น 
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5.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงินบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
 
5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตุผลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่ง  
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
รวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก  
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการรับ
ช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีกา รจ าหน่าย
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ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277     
 
6.2 เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้  
บริษัทจดัการจะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

( 1 ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

( 2 ) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 3 ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้การบอกเลิก
สญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 5 ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ
กองทนุรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก .ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้อง
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ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข
ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยน  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข 
และเมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั   

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” 
ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้จะต้องท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจดัการโอนทรัพย์สนิ
และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ 
ท าหน้าที่ได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอย่าง
อื่น 
 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 และที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร  หรือนาวสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้  
หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั100/72  
ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนาวสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนาย ประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  
หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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  

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทรศพัท์ 0-2343-3000 และส านกังานสาขาทัว่ประเทศ 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
82 อาคารแสงทองธานี ชัน้ 28, 30-31 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2352-8000     

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรอรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  

 
11.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 

 
12.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการกองทุน 

ไมม่ี 
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13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการ
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุแหง่ 
 
13.1 วธีิการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
สามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 
 
13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่สัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
ค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน โดยลงวนัที่ตามวนัที่ที่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ หลงัจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
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ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
13.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ   

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุตามที่สัง่ซือ้
หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  

แตห่ากในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่เงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุในการสัง่ซือ้
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยทกุรายเป็นมลูคา่ขัน้ต ่ารายละ 10,000 บาทก่อนในล าดบัแรก โดยสว่นที่เหลือ
จะจดัสรรให้ตามสดัสว่นมลูคา่ที่สัง่ซือ้หกัด้วยมลูคา่ขัน้ต ่าที่ได้ท าการจดัสรรให้แล้ว หากมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือ
มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายตามมลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะท าการจัดสรรมลูค่าเงินทุน
ของโครงการคงเหลอืที่มีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  หากปรากฏว่า
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย  หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท 
บริษัทจดัการจะยตุิการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสบิห้าวนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ
เจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วย  ลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการเป็นประการอื่นได้ 
 
13.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี 
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13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ในการขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดา 

( ก ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 

( ข ) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ 

( ค ) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือ เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

( ข ) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

( ค ) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม 

( ง ) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

( จ ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือ เอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

ผู้สนใจลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะก าหนดวนัที่ 17 พฤษภาคม 2548 เป็นวนัเร่ิมท าการขาย 
หนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

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

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือ  
ชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พร้อมใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการจัดการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
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14.2  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
14.2.1  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) ขึน้ไป ส าหรับการสัง่ซือ้
ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ  
ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วน  และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 13.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด  

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขาย  
หน่วยลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขาย
หนว่ยลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดัการได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่า
ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
 
14.2.2  ATM  

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้  
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ  
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.3  TELE-BANK  

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค า
ขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  
 
14.2.4  ไปรษณีย์  

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้  
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
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14.2.5  INTERNET  

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใชบัริการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
14.2.6  หกับญัชี  

ผู้สนใจสามารถซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะที่บริษัทจดัการ
ก าหนดได้ที่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะที่เปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้ 

( 1 )  ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาเดียวกนัด้วยการให้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือ
บญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจ านวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด  

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอ
ใช้บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสั่งซือ้ 
หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่การให้บริษัทจดัการด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
จะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนค าสัง่  โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือ
สาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าหนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิต
เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุนแบบค าขอดงักลา่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึน้และจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไมต่ ่ากวา่ครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกั
เงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุรวมเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุทกุเดือนตามที่
ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ  สิน้วนั 
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ รับรองโดย 
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชี
บตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัท าการถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้  
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อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

( 5 )  บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยูก่บัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ 
และใช้อ้างอิงได้ 
 
14.2.7  บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน 
บตัรเครดิตนัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางบตัรเครดิตจะยอมรับและผูกพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

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

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.2.8  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทฟี เซท 100  26 
 

14.3  การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
14.3.1  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1) ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน ที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีที่ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100” เพื่อเข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ที่ 
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้ - ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนั 
ที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

หรือสัง่จ่ายในช่ือบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  
“UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีที่ เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที  

(3) ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้  
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(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากในจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.3 TELE-BANK  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็นเช็ค 
คราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์  
ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.6 หกับญัชี  

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะด าเนินการให้มีการหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบญัชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน 
“หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบัตรเครดิตของผู้ สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการหกับญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกว่า 1 กองทุน และเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามที่ ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดที่ระบุใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือวา่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
14.3.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี)  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินใน
บัญชีบัตรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดังกล่าวมายัง  
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.8 การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไปจนกวา่บริษัทจดัการจะได้รับใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับ
ใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นที่ซือ้เข้ามา ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.5  การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงิน
ช าระค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ในใบค าขอเปิดบัญชีภายใน  5 วนัท าการนับจากวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซือ้ 
หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 
14.6  เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
14.6.1  กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะไมส่ามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมี
ผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้  หรือก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัท าการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะ
ติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั  
 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 )  กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน  

( 2 )  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ ถือหน่วยลงทุน  
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( 3 )  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี ให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตามข้อ 13.7 ทัง้หมด  
 
14.8  วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้ลงทุนสามารถท าการซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ทุกวนัท าการในเวลา 
ท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะก าหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม 2548เป็นวันเร่ิมท าการขาย 
หนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 
15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

( 1 ) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืน 
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

( 2 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใช้หลกัประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ใน
การออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
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(ค) นายทะเบียนลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนใน  
ใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย  
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซึง่จะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจัดการและ
ประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 

( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
ในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

( 4 ) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

( 5 )  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 
 

16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 
16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, TELE-BANK, และ INTERNET 
       
16.2  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : ปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการ 
 
16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
16.3.1.1  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
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( 1 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ  หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้สง่มอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดย 

ในการขายคืนหน่วยลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนเป็นจ านวนหน่วยที่ต้องการขายคืน 
(ทัง้นีไ้มน้่อยกวา่ 1 หนว่ย) หรือจะระบเุป็นจ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน (ทัง้นีไ้มน้่อยกวา่ 1 บาท) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ขายคืนประสงค์จะขายคืน  
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืน
ไว้เป็นหลกัฐาน  

( 3 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20  

( 4 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  เว้นแต่
กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนั ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

( 5 ) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และหากถูกต้องก็จะยกเลิก 
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแตล่ะรายภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหวา่งวนัท าการใดที่ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนุมตัิจากบริษัทจดัการ 
 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
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 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ไมม่ี 
 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ  
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 
16.3.1.7 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินคา่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 

(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัรับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18  

(2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการด าเนินการดงักลา่วเอง 

(3) ในการช าระคืนคา่ขายหน่วยลงทนุในการโอนหรือน าเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือน า
เงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน  
หนว่ยลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คืน 
โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในเวลาท าการ โดยจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่การขายคืน
หนว่ยลงทนุหลงัเวลาดงักลา่วให้ถือเป็นการท ารายการในวนัท าการถดัไป 

บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงงวด เวลา และจ านวนเงินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจากการ
ที่ได้รับช าระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่กองทนุรวมลงทนุได้ หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนมุตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
16.4   ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง 

 
17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
17.1 เง่ือนไขในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้  ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิด
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ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกั
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) โดยเกณฑ์
ในการค านวณจะใช้ระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว  หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่ 
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ  หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทนุรวม
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้  
ทกุวนัท าการ โดยจะเปิดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนตัง้แต่เวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงัเวลาดงักลา่วให้ถือเป็นการท ารายการในวนั
ท าการถดัไป 
 
17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

( 1 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)  

( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทางการก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยน
การถือหนว่ยลงทนุ บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทุน และกองทนุรวม 
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17.5 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  ้

( 1 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่ามูลค่า 
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
ปรากฏอยูใ่นรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

( 4 ) ในกรณีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

( 5 ) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง  และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้                

( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุเปิดต้นทางมีผล และจะเพิ่มจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

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

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

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนนุการ
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ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

18.  การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจาก
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ 
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อนแล้วจึงช าระเงินค่าขายคืน  
หนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
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19.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บ
ซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะ
หยดุรับ ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ  
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกิน
หนึ่งวนัท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย ลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย ลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่  
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้
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หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบ
โดยพลนั 
 

20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทนุรวมไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด าเนินตาม
วิธีการดงันี ้ 

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับ  
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนั  
ท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทนุ 
 
2. บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอื
ไม่เพียงพอกับการช าระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะท าการจ่ายส่วนต่างให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เมื่อ
กองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2 กรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่  
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาที่  
บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  
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หมายเหต ุ:  

สว่นตา่งระหวา่งมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย จ านวนเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 
 
3.  กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
4.  กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า  1 ราย บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 

 
22. สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
 
22.1 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 
22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดัการ
เป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที่ก าหนดไว้
ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับความ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
22.1.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

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

( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภายใน
ขอบเขตแหง่อ านาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ 

( 3 ) เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษาไว้ซึง่
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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( 5 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

( 6 ) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุรวม โดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยตุิหรือเลกิกองทนุรวม 

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)   

( 9 ) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลา
ท าการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

( 10 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 11 ) น าเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

( 12 ) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ” 

( 14 ) ด าเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ระบุ
ไว้ในหนงัสอืชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 

( 15 ) จดัท ารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 16 ) แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกับ
การจดัการกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ในโครงการให้มีการแตง่ตัง้ หรือเปลีย่นแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง 

( 17 ) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

( 18 ) จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

( 19 ) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สนิของกองทนุรวมไปลงทนุ และน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

( 20 ) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากบัภาษี  (ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษา
ไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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( 21 ) ไมก่ระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 22 ) ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 23 ) จดัท าหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของ
รอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกับประกาศที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อร้องขอ 

( 24 ) ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

( 25 ) ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือนภายในวนัท่ียี่สิบของเดือนถดัไป ในกรณี
ที่มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการน าสง่รายงานดงักลา่วผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์
ของส านกังาน 

( 26 ) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

( 27 ) ยกเลกิกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

( 28 ) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ ช าระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

( 29 ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

( 31 ) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
22.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุรวม ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 
“หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
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22.2.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ตามที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

( 3 ) ด าเนินการรับมอบ สง่มอบ จ าหนา่ยจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตาม
ค าสัง่ของบริษัทจดัการเมื่อเห็นวา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

( 4 ) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที่รับฝากไว้ 

( 5 ) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

( 6 ) ดแูล ติดตามรักษาสิทธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล 
การรับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่
กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสทิธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้สทิธิในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน  หรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการ
ปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 

( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ  ณ สิน้วัน และค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

( 8.2 ) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมค านวณดอกเบีย้ค้างรับ 

( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 

( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 

( 8.5 ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคาสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึ น้จาก
การออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว 

( 10 ) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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( 11 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามราคาทีเ่ป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติ ท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ หรือ
กรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 12 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครัง้ที่ 
บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม เมื่อเห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 14 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 15 ) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็น  
ผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการ
ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 ) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม มาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัทีในกรณีที่
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 
125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  
5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

( 17 ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว 

( 18 ) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 

( 19 ) ในกรณีที่มีการยกเลกิโครงการ เมื่อยกเลกิโครงการแล้วหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทนุรวม กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
ปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้

( 19.1 ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
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( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต.  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีที่ผู้ช าระ
บญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
22.3 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลกิการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุรวม ค าขอเปิดบญัชี ใบค าสัง่ซือ้ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 2 ) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

( 3 ) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือค าขอเปิดบญัชี หรือใบค าสัง่ซือ้ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 4 ) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกค าขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบค าขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 7 ) สง่มอบบตัรประจ าตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และรหสัประจ าตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค าขอใช้บริการกองทนุรวม
กบับริษัทจดัการ 

( 8 ) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ 

( 9 ) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนรวมทัง้ข้อมูลและเอกสารอัน
จ าเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด 

( 10 ) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 
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22.4 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 

ไมม่ี 
 
22.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 
22.6 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ/ที่ปรึกษาอื่นๆ 

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

ไมม่ี 

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 
 
23.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ: 

อตัราร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุนสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
และบริษัทประกนัชีวิต 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

อตัราร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุนสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
และบริษัทประกนัชีวิต 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุนสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
และบริษัทประกนัชีวิต 
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 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : 

10 บาทต่อจ านวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่ท าการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
ผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอให้ท ารายการดงักลา่ว 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ : 

ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอท ารายการดงักลา่ว 

  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินส าหรับการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ในกรณีเลกิโครงการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยตามอตัราและเง่ือนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์ก าหนด  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
23.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ รายปี : 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 1.70 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.078 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี : 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : 

ไมม่ี 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  
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บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้างต้นทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
ค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือน ภายในเวลาห้าวนัท าการแรกของเดือนถดัไป หลงัจากวนัค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 

 คา่ใช่จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

( 1 ) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์  ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ขา่วสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะน ากองทนุรวม ไม่
เกินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

( 2 ) ค่าจัดท า และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ทุกรอบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดท าค่ าพิมพ์ และค่าจัดส่ง
รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสอืบอกกลา่ว รายงานและจดหมายต่างๆ ถึง  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง 

( 3 ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่สมดุเช็ค คา่
ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

( 4 ) คา่จดัท า และคา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทนุรวม 

( 5 ) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 

( 6 ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวม 
เช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

( 7 ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 8 ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุรวม 
 
หมายเหต ุ: 

อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุ
รวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.398 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะทยอยตดั
จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย ทัง้นีไ้ม่เกิน 5 ปี หรือจะตดัจ่ายในงวดเดียวโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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23.3  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

( 2 ) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของ 
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคา่น้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไมไ่ด้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราที่ไม่สงู
กวา่ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
โดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังาน
ใหญ่และส 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 าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง 
 
24.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา 
หนว่ยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุล่าสดุ 

(ข)  วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

(ค)  วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง)วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยดุค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม  )2.3  (  และ    )2.4  ( ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วย ลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม  
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 

(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 
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(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์  หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา 
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม  (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา 
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็น
จ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี 
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
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(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ    

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึง่ร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม  (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ 
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 มิถนุายน 2549 

 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
27.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ไมม่ี 
 
27.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมช าระคา่โอนตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุรวม โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องตารายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 

ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้หมด  และส่งมอบเอกสารใบตอบรับค าขอโอนให้กับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

ง) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัท าหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง   

(3) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได้  เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
มติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี  ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
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account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ 31   
 
27.6 สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนรวมไปจ าน าได้ตามกฏหมาย ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุ แตท่ัง้นีน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าเฉพาะที่เป็นสถาบนั
การเงิน และหนว่ยงานของราชการเทา่นัน้ 

 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 
28.1 บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานแล้ว 

(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ท าให้มูลค่าทัง้หมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นๆ 
 
28.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
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อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอ
มติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
29.1  ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
29.2  หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้

(1)  จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  

(2)  มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(3)  ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า
สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
29.3 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
29.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
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30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุน
รวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 

3. จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก)  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตาม 29.1  

(ค) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตตุาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม  (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท า
การอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
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เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิ
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
32. อ่ืนๆ 
 
32.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้
ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  
บริษัทจดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และใน
กรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 

32.3  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจดัการบริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของ
กองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.4 BENCHMARK : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี SET 100 Total Return Index 
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32.5  บริการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(Target Auto Redemption Service) 

บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามเง่ือนไขการ
เพิ่มขึน้ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เมื่อมลูคา่เงินลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการใดมีมลูคา่มากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 115 ของมลูค่าต้นทนุรวมสทุธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (วนัท่ี T) บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป (วันที่ T+1) โดยจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 
ร้อยละ 10 ของมลูคา่ต้นทนุรวมสทุธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการก่อนหน้า (วนัท่ี T) 

ทัง้นี ้นิยามและวิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนดจะระบไุว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายข้อ 32.5 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการยกเลิกหน่วยลงทุนที่ขายคืนตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วพร้อมออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวันท าการขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิด 

อนึง่ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายใต้เง่ือนไขตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ" และ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ" 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิด าเนินการยกเลกิด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุหากเกิดเหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วนัท่ีด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วนัน้ ราคาดชันี SET Index ณ เวลาปิดการซือ้ขายช่วงเช้า หรือ 12.30 น. 
ปรับตวัลดลงมากกวา่ร้อยละ 4 นบัจากราคาปิดของวนัท าการก่อนหน้า หรือ 

2. จ านวนเงินของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
การสมคัรใช้บริการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสมคัรเพื่อรับบริการได้โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
หรือทางระบบอินเตอร์เน็ต แล้วสง่มาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของทา่น 
 
การยกเลกิบริการ 

1. การบริการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะสิน้สดุลงทนัทีเมื่อ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการขายคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุรวม 
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2. หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกบริการได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิก แล้วส่งมาที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของทา่น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสมคัรใช้บริการเข้ามาใหมไ่ด้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

มลูคา่เงินลงทนุ  หมายถึง จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีคณูกบัราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ 
 
มลูคา่ต้นทนุรวมสทุธิ บริษัทจดัการจะมีวิธีการค านวณ ดงันี ้

1 ณ วนัท่ีเร่ิมให้บริการ 

บริษัทจดัการจะก าหนดให้ มลูค่าต้นทนุรวมสทุธิ เท่ากบั ผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีกบัราคาขาย
หนว่ยลงทนุเฉลีย่ของทกุรายการสัง่ซือ้ หรือสบัเปลีย่นเข้ากองทนุรวมที่ผ่านมา (ค านวณตามวิธี “ต้นทนุถวัเฉลี่ย Average 
Cost”) 

2 หลงัจากนัน้  

2.2 หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการสัง่ซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะน ามูลค่าการ
สัง่ซือ้ หรือสบัเปลีย่นดงักลา่วเข้ามารวมกบัมลูคา่ต้นทนุรวมสทุธิข้างต้น 

2.3 แตห่ากมีการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิตามเง่ือนไขการเพิ่มขึน้ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
น ามลูคา่ดงักลา่วมาหกัออกจากมลูคา่ต้นทนุรวมสทุธิ 
 
ตวัอยา่งการค านวณ 

 

วนัที่

Date

รายการ

Transaction

 จ านวนเงนิ

Amount

 ราคาขาย/ราคารบัซือ้

คนืหนว่ยลงทนุ

Subscription/ 

Redemption Price

 จ านวนหนว่ย

ลงทนุ

Units

 มลูคา่เงนิลงทนุ

Current amount

 มลูคา่ตน้ทนุ

รวมสทุธิ

Net Cost

 ก าไร/

ขาดทนุ

Gain/Loss

 จ านวนเงนิทีส่ ัง่

ขายคนืตาม

บรกิาร TAR

TAR amount

จ านวนหนว่ยที่

ขายคนืตาม

บรกิาร TAR

TAR units

จ านวนหนว่ย

ลงทนุคงเหลอื

Units balance

1 ซือ้ / Subscribe 1,000,000.00 10.0000 100,000.0000 1,000,000.00 100,000.0000

2 สบัเปลีย่นเขา้ / Switch-in 500,000.00 11.0000 45,454.5454 1,600,000.00 145,454.5454

3 ขายคนื / Redeem (500,000.00) 9.0000 (55,555.5555) 809,090.91 89,898.9899

4
เริม่บรกิาร Target Auto Redemption ('TAR') /

TAR service start

5 ซือ้ / Subscribe 1,000,000.00 8.0000 125,000.0000 1,719,191.92 1,927,083.33 -10.79% 214,898.9899

10.4000 2,234,949.49 1,927,083.33 15.98% 192,708.33 214,898.9899

10.3000 (192,708.33) (18,709.5469) 196,189.4430

10.3000 2,020,751.26 1,927,083.33 4.86%

11.5000 2,256,178.59 1,927,083.33 17.08% 192,708.33 196,189.4430

11.2000 2,197,321.76 1,927,083.33 14.02% 196,189.4430

10 ซือ้ / Subscribe 100,000.00 11.4000 8,771.9298 2,336,559.65 2,027,083.33 15.27% 204,961.3728

ขายคนื / Redeem (100,000.00) 11.5000 (8,695.6521) 2,257,055.79 196,265.7207

บรกิาร TAR สิน้สดุลง / TAR service ended
11

มลูคา่ตน้ทนุรวมสทุธ ิ(Net Cost) = 89,898.9899 x [{(10.0000 x 100,000) + (11.0000 x 45,454.5454)}/(100,000 + 45,454.5454)] = 927,083.33 บาท

สง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวนัท าการถัดไปเป็นจ านวนเงนิ (TAR amount on next business day) = 10% x 1,927,083.33 = 192,078.33 บาท

เนือ่งจากราคาดชัน ีSET Index ณ เวลาปิดการซือ้ขายชว่งเชา้ หรอื 12.30น. ปรับตวัลดลงมากกวา่ 4% นับจากราคาปิดของวนัท าการกอ่นหนา้

(SET Index closing level in the morning session or 12.30pm decreases more than 4% from previous day closing level.)

สง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวนัท าการถัดไปเป็นจ านวนเงนิ (TAR amount on next business day) = 10% x 1,927,083.33 = 192,078.33 บาท

เนือ่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุท าการขายคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุรวม (because of regular redemption or switch-out)

8
เขา้เงือ่นไขการขายคนื TAR ครัง้ที ่2 /

TAR#2 Trigger

ยกเลกิการขายคนื TAR ครัง้ที ่2 /

TAR#2 Auto-Redeem cancelled
9

6
เขา้เงือ่นไขการขายคนืตามบรกิาร TAR ครัง้ที ่1 /

TAR#1 Trigger

7 ขายคนื TAR ครัง้ที ่1 / TAR#1 Auto-Redeem
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32.6 การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตเฉพาะผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก โดยติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวติควบการ
ลงทนุก่อน 

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้   
 
32.6.1 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี
ขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า   

เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัสว่นการเลอืกลงทนุแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ 
เช่น ค่าการประกันภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่า  
ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่า  
หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เพียงอยา่งเดียว 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.6.2 การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต:  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอื่น
ใดตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วนัและเวลาท า
การในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับ
ช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้  
หน่วยลงทุนของผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากค าสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการท าธุร กรรม
ฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าขา่ยบคุคลที่บริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
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32.6.3  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
32.6.3.1  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืน  
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน
จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตได้รับ
เอกสารหลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.6.3.2  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิบริษัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทุก
เดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระค่าการประกนัภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ  

โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  
 
32.7  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ ออกใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ 32.6.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุตามข้อ 32.6.3.1 วรรคหนึง่ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบลงทนุ ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับ  
ผู้ลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 
 
32.8  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต ่า และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน รวมที่ 
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปลี่ยน
การถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดต้นทาง) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ปลายทาง  
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ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปลีย่นกองทนุ คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2) การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีการขาย
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่ จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต ่า
กวา่จ านวนขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนงัสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วัน 
ท าการ นบัแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ และการปรับ
สดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยืนยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก เมื่อค าสัง่สบัเปลี่ยนสิน้สดุลง หรือ 
สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์
ตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
32.9  การจดัสง่รายงานเฉพาะผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทนุ 

32.9.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปี  ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
 
32.9.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
32.10   ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1.  การถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กินหนึใ่นสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2.  การถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(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) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ย ลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(3)  กรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
32.11  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  การขอมติผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.12  การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัด
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในโครงการ
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ 
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32.13 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.14 หรือในกรณี
ที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจากพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบัญชีและการท าธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้  
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 
32.14 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ  
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 

(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ  
ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ 
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทฟี เซท 100  67 
 

ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยี
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ  
เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ /หรือได้ด าเนินการตาม
ข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

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

33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ  

ไมม่ี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


