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ค าจ ากดัความ 

 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขาย 
  หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาต

ให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
 
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการ

ของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือ
วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคา
และสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันท าการที่
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บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอ

ซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 
  
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุ

ที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืน

หนว่ยลงทนุท่ีมีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง
กบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทจ ากดันัน้ 

 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จ ากดั 

 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภา

วิชาชีพก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม

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

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

หลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เอเชีย  
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 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 เอเชีย 
 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  : UOB Smart Asia Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่     : UOBSA 
 
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 : 1,700 ล้านบาท   

เง่ือนไข 

(1) ในระหว่างในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
เสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 

(2) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจดัสรรให้สามารถน าเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 4 

2.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย :  10 บาท 
 
2.3 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 170,000,000 หนว่ย  
 
2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท   
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  10,000 บาท 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 
 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย 

 
2.9 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :  ไมก่ าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ   
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไป และสถาบนัตา่งๆไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้นโยบายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ โดยกองทนุจะน า
เงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็นอตัราเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นีจ้ะจดัสรรเงินรวมกนัทกุกองไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 
3.2 ประเภทกองทนุรวม  :  พิเศษ 

 
3.3 นโยบายการลงทนุ  :  กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
เน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ United Asia Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) ซึ่งจดัตัง้และ
บริหารจดัการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ โดยกองทนุ United Asia Fund มีนโยบายการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในภมูิภาคเอเชียไม่รวมญ่ีปุ่ น หรือบริษัทที่มีรายได้ ก าไร หรือสินทรัพย์ในภมูิภาค
เอเชียไมร่วมญ่ีปุ่ น เป็นสดัสว่นที่มีนยัส าคญั โดยมุง่เน้นการลงทนุในระยะยาว  
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ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Asia Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุ 

ส าหรับการลงทนุในสว่นท่ีอยูใ่นประเทศไทยนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสาร หรือสญัญา หรือระยะเวลา
การฝากเงิน แล้วแต่กรณี น้อยกว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือ
รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ (Hedging) เท่านัน้ 
แตจ่ะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes)  

ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ United Asia Fund ได้ หรือในกรณีที่ กองทนุ United Asia Fund มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุ หรือข้อมลูที่มีนยัส าคญัอื่นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวม
ตา่งประเทศอื่นท่ีมีนโยบายใกล้เคียง ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยแล้ว โดยในการ
พิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นหลกั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย และส านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัที่กองทนุ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินนัน้ แต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุที่มิใช่การลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนทกุครัง้ 

ในสภาวะปกติ กองทนุ ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย จะน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Asia Fund โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ  และ/หรือการ
ลงทนุในกองทนุ United Asia Fund ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณี
ที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 10  
วนัท าการ เป็นต้น กองทนุอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุ
ไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศส านกังาน 

ในกรณีที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า
สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
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(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่ส านกังาน 

ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่น/โอนย้ายกองทนุหลกั เนื่องจากกรณีดงักลา่วข้างต้น จะยกเว้นไม่น า
เร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทนุในกองทุนใหม่ หรือระหว่างด าเนินการโอนย้ายเงินทุน
ดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ  :  กองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีลงทนุในตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ :  

เน้นการลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับ
อนมุตัิให้น าไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ 

กองทนุจะลงทนุ หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุได้ ทัง้นีก้ารลงทนุดงักลา่วต้องมีอายขุองตราสาร หรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีน้อยกว่า  
1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน, รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
3.6.1.1  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ     

(1)  ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่    

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 
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 ้
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(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข) อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2)  หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น 
กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกันของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี 
 
3.6.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาจะมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงิน โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด  
 
3.6.1.4 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
3.6.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศอยา่งหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี ้เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ 
 
3.6.2.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(2) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3) ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุที่จะลงทนุ
หรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
3.6.2.2 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัข้อ 3.6.2.1 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีเป็นการลงทนุในประเทศตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 มีมลูคา่รวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารรัฐภาคไทยตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.1.1 (2.1) โดยไม่จ ากดัจ านวน
อตัราสว่น 
 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ 
ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ ออก  ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคาร 
หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี 

(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) 
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ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  

3.7.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล                                              
ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้  โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ ออก            
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ (1) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.2) 
 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั         
ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ัด (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้  ทัง้นี ้ตัวชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 
 
3.7.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 หรือข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7  ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตั๋ว
สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเช่ือที่อยู่อาศยั หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมูลค่ารวมโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมที่มีการก าหนดอายุโครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตาม
วรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
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เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน
วนัท าการถัดจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.8  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.7 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.9  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์    

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  
 
3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่  
 
3.7.1.11 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณใน
อตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.12 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.1.11 แล้ว ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจ
เป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้
ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญา
ออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญา
ออปชนั 
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3.7.1.13 ในการค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้รวมทัง้
เง่ือนไขตามข้อ 3.7.14 ด้วย  

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.14 การค านวณอตัราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามข้อ 3.7.1.13 จะท าได้ต่อเมื่อบุคคล
ดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดั
ความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.7.1.15 ในกรณีที่ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัท
ด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังาน  
 
3.7.1.16 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.17 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้ือ 

(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดย
การลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้
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การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มา
จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 
และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ
เพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ 29 “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ 30 “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ 

ส าหรับกองทนุท่ีมีการลงทนุหรือเข้าเป็นคู่สญัญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์  หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้อตัราสว่นที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน อตัราสว่นที่
ค านวณตามกลุม่กิจการ ข้อก าหนดในการค านวณอตัราสว่น และการด าเนินการเมื่อมีเหตทุี่ท าให้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1 โดยอนโุลม 

 
3.7.2.1  บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ เป็นหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2  บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission) 
หรือในประเทศที่มีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE (World Federations of Exchange) เช่น กองทนุ United 
Asia Fund เพียงกองทนุรวมเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
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(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่าย 
 

5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน  
ที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
ท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการ
เฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น 
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5.1.4 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงินบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
 
5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสาร
แหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่  
กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับ
ช าระหนี ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

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

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการ 
กองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก  
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติม   

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ี
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ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการ
อาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
ที่อยู ่: 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2788-2222 
 
6.2 เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

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

( 1 ) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

( 2 ) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 3 ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม  หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญา
จะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

( 5 ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
รวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม  หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 16 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้  แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อใดข้อหนึง่ของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูล
ผลประโยชน์นัน้จะต้องท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและ
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่
ได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 

 

6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
ที่อยู ่: 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2788-2000 

และที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรือผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิใดๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแต่งตัง้ขึน้ 
 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือ
นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

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

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

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

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

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

หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 
 

10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่
เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว  
 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 

12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจ านวนเงินทุนของ
โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุแหง่  
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13.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พร้อมกับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  และบริษัทจัดการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถ
ขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี  ้ผู้สัง่ซือ้จะต้อง
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไป (จ านวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย  
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ 
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 
 
13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่สัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
ค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ  หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน โดยลงวนัที่ตามวนัที่ที่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย” โดยบญัชีดงักล่าวเป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์ที่
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านกัสาทร 

- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

หลงัจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะ
ได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
13.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้
หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

แตห่ากในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมลูค่าขัน้ต ่ารายละ 10,000 บาท(จ านวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียม
การขายหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในล าดบัแรก โดยสว่นท่ีเหลอืจะจดัสรรให้ตามสดัสว่นมลูค่าที่สัง่ซือ้หกัด้วยมลูค่าขัน้
ต ่าที่ได้ท าการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทุกรายตาม
มลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะท าการจดัสรรมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือที่มีอยู่ทัง้หมดตามสดัสว่นมลูค่าที่
สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการที่บริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะพิจารณาไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุม่
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนที่ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเข้า
ข้อยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่ สน.22/2552 เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมและการเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 
 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หากปรากฏว่า
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ประชาชนได้ไมถ่ึงสามสบิห้าราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่ห้าสบิล้านบาท หรือใน
กรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วย ลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ด าเนินการเป็นประการอื่นได้ 
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13.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
ไมม่ี 
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวั  พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  กรณีบคุคลธรรมดา 

( ก )  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 

( ข )  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ  

( ค )  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ 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/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

ส าหรับการก าหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การค านวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 24 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูค่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการใน
กรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

ผู้สนใจลงทนุสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหน่วยลงทนุภายใน 
15 วนั นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่น
สรุปข้อมลูส าคญัตอ่ไป 
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14.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั  ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี และคู่มือ     
ผู้ลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้  
หน่วยลงทุนจะต้องสัง่ซือ้โดยระบุเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไป (จ านวนเงินดงักล่าวได้รวม
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 13.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรร
ให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจดัสรร
ตามจ านวนที่สัง่ซือ้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขาย  
หน่วยลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบเอกสาร
การสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับ  
ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
14.2.2 ATM 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการ  
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ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้  ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเ งินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั  
 
14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  โดย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
ค าขอใช้บริการ  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
บริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศพัท์นัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ  และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ 
บริษัทจดัการก าหนด 
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ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่สง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
นัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.5 INTERNET 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ลงนามในค าขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการ  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  
 
14.2.6 หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะที่บริษัทจดัการก าหนด
ได้ที่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะที่เปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี  ้

( 1 ) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาเดียวกนั ด้วยการให้
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือ
บญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจ านวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพื่อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้า” ซึ่งการให้บริษัทจดัการด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั 
และให้คงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนค าสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าหนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและ
ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุนแบบค าขอดงักลา่ว 
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( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึน้ และจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไม่ต ่ากว่าครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการ 
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเดรดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพื่อซือ้หน่วยลงทนุทกุเดือน 
ตามที ่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้  
หนว่ยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต
ของผู้สัง่ซือ้ในวนัท าการถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ 

อนึง่คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็นภาระ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและ
ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชี
เงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

( 5 ) บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฎอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ 
และใช้อ้างอิงได้ 
 
14.2.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัร
เครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นทางบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

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

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิต
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายังบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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14.2.8 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆบริษัทจดัการจะแจ้ งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.3  การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด  
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีที่ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย” เพื่อเข้าบญัชีที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านกัสาทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 

-  ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 

- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ (บญัชีประเภทกระแสรายวนั) 

หรือ “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้-ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสราย
วนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ 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” 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “UOB 
Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ ซึง่
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและสถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีที่ เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ 
ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  บริษัทจัดการจะยกเลิกค า
สัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื่นที่จัดตัง้โดย
บริษัทจัดการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี  ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ในจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.3 TELE-BANK 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงิน
ในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจ านวนดังกล่าวมายงั  บญัชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนที่ 
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋
แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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14.3.6 หกับญัชี 

ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบไุว้ใน “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ า" เท่านัน้เพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มี
การหกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ 
และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ทัง้หมด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุน“หนงัสือยินยอม
ให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบญัชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจาก     
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
14.3.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.8 การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษา เงิน 
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุจนเป็น
ผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบค าสั่งซือ้  
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หนว่ยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ณ 
วนัที่ได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
14.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และ
เพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่การสั่งซื อ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัที่ได้รับ
ใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นที่ซือ้เข้ามา ทัง้นี  ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงิน
ช าระคา่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค าขอเปิดบญัชีภายใน 4 วนัท าการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
 
14.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 
14.6.1 กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏวา่หากขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะไมส่ามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่
สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้  หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัท าการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
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14.6.2  กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน  

( 2 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 3 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 13.7 ทัง้หมด 
 
14.8 วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันท าการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
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15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

( 1 )  เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซื อ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือ
ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจัดสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้
แล้วแตก่รณี 

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

( 2 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน าไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในใบค าขอ
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหนว่ยลงทนุส าหรับหนว่ยลงทนุจ านวนเทา่ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุนมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้ 

( 3 )  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีการขายคืน  
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  
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( 4 )  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 5 )  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจบุนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัดงักลา่ว  
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, INTERNET 
 
16.2  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   

ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนั และเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนั และเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าก่อนวนั
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 16.4 

( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ  
ผู้ขายคืนสามารถระบจุ านวนหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 หน่วย 
ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการ
ที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

( 2.2 ) กรณีระบเุป็นจ านวนเงิน  
ผู้ขายคืนสามารถระบุจ านวนเงินท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 บาทขึน้ไป (จ านวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแตจ่ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลอืไมถ่ึง 1 บาท ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้ 
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ในกรณีที่ผู้ขายคืนระบจุ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทุนมากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนยีม
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนไว้
เป็นหลกัฐาน 

(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มี
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20 

(4) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ และยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัรับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(6) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก 
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแตล่ะรายภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ  
รับซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหวา่งวนัท าการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 
 
16.3.1.2 ATM 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม   ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 
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16.3.1.3 TELE-BANK 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ  และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.1.5 INTERNET 

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

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 
16.3.1.7  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินคา่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 
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(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันที่ค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับภาระค่าใชจ่้ายในการโอนเงินจากการด าเนินการดงักล่าวเอง  

(3) ในการช าระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือน าเข้าบัญชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือ 
น าเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน  
หนว่ยลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลาท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 14.00 น. 

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันท าการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทุนไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ  
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
16.4 ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้า :    ไมต้่องแจ้ง 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

17.1 เง่ือนไขในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดที่บริษัทจดัการก าหนด 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี)  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ โดย     
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงันี  ้ 

1) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการ
ถึงเวลา 14.00 น.  

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ  
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

2)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าได้ในทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. 

บริษัทจัดการก าหนดให้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ  
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการสบัเปลีย่นการ
ถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)    

( 2 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยที่ค านวณได้ ณ วนัท าการ
ก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม 
 
17.5 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

( 1 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

( 4 ) ในกรณีการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
( 5 ) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดต้นทาง  และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท าการถัดจากวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทนุเปิดต้นทางมีผล และจะเพิ่มจ านวน  
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 
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( 5.2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดปลายทางมีผล 

( 6 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน จะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้   
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
17.6  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคา  
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ 
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม  (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ 
ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  
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(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้
คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  กรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน  
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ เมื่อมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทนุใน
หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประะเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
(ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุด
รับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่ รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ 
รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ  
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ซือ้  ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่ง
วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อน
วนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ  
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ  0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการ
ซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่
รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจดัการอาจช าระค่า 
ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด าเนิน
ตามวิธีการดงันี ้ 
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1.  บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นท่ีจะน ามาช าระเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ โดยค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือ ท รัพ ย์สิ น อื่ นนั น้  ณ  วันท า ก า ร 
ซือ้-ขายหนว่ยลงทนุ 

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1  กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่น้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการช าระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะท าการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2  กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะ
ก าหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ เทา่กบั มลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ หกัด้วย 
จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3.  กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหนว่ยแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือ ตามวิธีการที่
บริษัทจดัการเห็นวา่เหมาะสมหรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4. กรณีการจ่ายเงินสว่นตา่งตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดงักล่าว
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 
 

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 
22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 
( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดัการ
เป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และคา่ธรรมเนียมในการขาย การรับซือ้คืน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตาม
อตัราที่ก าหนดไว้ใน โครงการจดัการกองทนุรวม  

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

( 1 )  จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึง่ได้รับอนมุตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน  

( 2 )  สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภายใน
ขอบเขตแหง่อ านาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้  

( 3 ) เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 4 )  แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 5 )  จัดให้มีผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 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 หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลาท า
การขาย การรับซือ้คืน และการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

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

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

( 12 ) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  

( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ”  

( 14 ) ด าเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้
ในหนงัสอืชีช้วนอยา่งเคร่งครัด  
( 15 ) จดัท ารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

( 16 )  แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้  หรือเปลี่ยนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนั 
ถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง  

( 17 )  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
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( 18 )  จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  

( 19 )  จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ  และน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  

( 20 )  จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากับภาษี  (ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษาไว้
ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 21 )  ไมก่ระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 22 )  ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

( 23 )  จดัท า หนงัสอืชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศที่เก่ียวข้อง 
และจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  เพื่อให้ผู้ลงทนุสามรถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อ
ร้องขอ  

( 24 )  ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ  ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

( 25 )  ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ใน
กรณีที่มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการน าส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของส านกังาน  

( 26 )  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

( 27 )  ยกเลกิกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”  

( 28 )  เมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม และผู้ช าระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม  และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม  

( 29 )  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 30 )  จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
( 31 )  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
22.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุรวม ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม  
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( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

( 1 )  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

( 2 )  รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม  โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม  

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

( 4 )  จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที่รับฝากไว้  

( 5 )  จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

( 6 )  ดแูล ติดตามรักษาสิทธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล 
การรับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่
กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นแทนกองทนุรวม  

( 7 )  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน  หรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการ
ปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม  

( 8 )  จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ  

( 8.1 )  รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และค านวณดอกเบีย้
ค้างรับ  
( 8.2 )  รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลกัทรัพย์  และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมค านวณดอกเบีย้ค้างรับ  

( 8.3 )  รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์  

( 8.4 )  รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

( 8.5 )  รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม  

( 9 )   รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ ของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
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และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

( 10 )  รับรองรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

( 11 )  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาที่เป็นธรรม  ใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินตามปกติ ท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่า หรือ
กรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

( 12 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครัง้ที่บริษัทจดัการ
เลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเมื่อ
เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน  
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 14 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 15 ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหา
ในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน  
60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 )  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ มาตรา 125 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวทัง้ในปัจจุบนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรือ 
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท า
รายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

( 17 )  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
รวมถึงประกาศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว  

( 18 )  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม  ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวม  
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( 19 )  ในกรณีที่มีการยกเลกิโครงการ เมื่อยกเลกิโครงการแล้วหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียน
เลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
ปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 

( 19.1 )  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

( 19.2 )  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  ในกรณีที่     
ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

( 20 )  หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเก่ียวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดโดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยูใ่น
ปัจจบุนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 
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 )  แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส าคญัของกองทนุรวม ค าขอเปิดบญัชี ใบค าสัง่ซือ้  ใบค าสัง่ขายคืน ใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม  

( 2 )  จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  เพื่อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

( 3 )  รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือค าขอเปิดบญัชี หรือใบค าสัง่ซือ้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม  
( 4 )  ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกค าขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้  ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

( 5 )  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบค าขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง  

( 6 )  รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ  

( 7 )  ส่งมอบบัตรประจ าตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจ าตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค าขอใช้บริการ 
กองทนุรวมกบับริษัทจดัการ  

( 8 )  คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ  
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( 9 )  ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ  รวมทัง้ข้อมลูและเอกสาร 
อนัจ าเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด  

( 10 )  ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 

( 11 )  ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.4 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 

ไมม่ี 
 
22.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่นๆ 

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

ไมม่ี 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ: 

ส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : อตัราร้อยละ 1 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ส าหรับภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : 

10 บาทตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุทกุ 500 หนว่ย หรือเศษของ 500 หนว่ย ที่ท าการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอน
ในวนัท่ียื่นค าขอให้ท ารายการดงักลา่ว 
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 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ : 

ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอท ารายการดงักลา่ว 

 คา่ธรรมเนยีมการโอนเงินส าหรับการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ในกรณีเลกิโครงการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ย 
ตามอตัราและเง่ือนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
23.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.058 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : 

ไมม่ี 

 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตามจ านวนที่จ่ายจริง  

( 1 )  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสมัมนา จัดอบรมแนะน ากองทุนรวม  
ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

( 2 ) ค่าจดัท า และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหมท่กุรอบปีบญัชีคา่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ ค่าจดัท าค่าพิมพ์ และค่าจดัสง่รายงาน
ประจ าปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสอืบอกกลา่ว รายงานและจดหมายต่างๆ ถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  
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( 3 )  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุเช็ค  
คา่ไปรษณียากร 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 าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม  หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

( 8 )  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  

( 9 )  ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ:  
อัตราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจาก  
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.178 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี)  

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วยความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิที่จะตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆดงักลา่วในงวดเดียวหรือเฉลีย่ตดัจา่ยเป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
23.3  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

( 2 ) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่ ส านกังานของ 
บริษัทจัดการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
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ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยคา่ธรรมเนียมการจดัการใหมจ่ะเป็นอตัราที่ไมส่งูกวา่
ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
โดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังาน
ใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง 
 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

24.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในการค านวณมลูคาทรัพยสนิสทุธิของกองทนุตา่งประเทศเปนเงินบาท บริษัทจดัการจะจะใช้ค่ากลางระหวางราคาเสนอซือ้
และราคาเสนอขายของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของแต่ละวนัท าการ 
เปนเกณฑในการค านวณ และบริษัทจดัการจะท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุภายในวนัท าการถดัไป  

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้ 

2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป เว้นแต่กรณีกองทนุหลกั
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กับบริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยุด 
ท าการตรงกับวนัท าการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกั 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้  
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกั
มีวนัหยุดท าการตรงกับวนัท าการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดไป 
บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
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(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) 2 วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือ
กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่
สามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุได้ภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ 
บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

(2.4)  ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั
ให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกนั
จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน 2 วนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่
ชกัช้า ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายใน 3 วนั
ท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 24.1 เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามกรณีที่ระบไุว้ใน
โครงการนี ้หรือตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือ
ตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
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3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 

(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อ
ใช้ ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

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

(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) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจาก
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมี รายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืน  
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ    

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไม่
มีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1)(ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 
 

26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี  
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ไมม่ี 
 
27.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  พร้อมช าระค่าโอนตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุเปิด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 

ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้หมด  และส่งมอบเอกสารใบตอบรับค าขอโอนให้กับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

ง) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน  พร้อมทัง้จัดท าหนงัสือรับรองสิทธิใน 
หนว่ยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัด 
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ 31 
 
27.6 สทิธิประโยชน์อื่นๆ 

สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุรวมไปจ าน าได้ตามกฎหมาย แตท่ัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบียนการ
จ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าเฉพาะที่เป็นสถาบนัการเงิน 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 สิน้วนัที่เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 
เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นๆ 
 
28.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ  หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน   
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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28.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติ
และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

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

(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(3) หากปรากฏวา่กองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เมื่อมีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด แต่
ไมร่วมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ    

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า
สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตลาดเงิน และการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ 

กองทนุหลกั ให้หมายถึงเฉพาะกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้         

(1) เป็นกองทนุรวมตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทนุที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจดัการ
กองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทนุหลกัที่กองทนุรวมหนว่ยลงทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 

 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
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29.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
29.4 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็น
กรณีที ่

(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 

(2)  กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3)  กรณีที่ไมส่ามารถลงทนุในกองทนุ United Asia Fund หรือไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ 
ที่มีนโยบายการลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

(4)  กรณีที่กองทุนรวมมีจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุนเพื่อส่งเงินไป
ลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

(5)  กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยโดยรวม 
 

30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(1) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการ ที่ปรากฏเหตตุาม 29.2  

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัวนัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2  

(3) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุ
รวมนัน้  
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(5) กรณีที่กองทุนหลกัที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(5.1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินลดลงตามข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหตุ 

(5.2) ด าเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ

(5.3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้สนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการให้บคุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการช าระ
บญัชีของกองทนุรวม  

เง่ือนไขอื่น : 

กรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.4 และบริษัทจดัการเห็นสมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเป็นอย่าง
อื่นได้ ส าหรับการด าเนินการเพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือสมควร 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินขอ ง 
กองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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32. อ่ืนๆ 

32.1  ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้
ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีก้ารกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
32.2  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
จะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้
จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3   บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ
ของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.4  Benchmark: กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ดชันี MSCI All Country Far East ex Japan Index ที่ปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุ
เงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ซึ่งดชันีดงักลา่วเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ United Asia Fund ซึ่ง
เป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 
 
32.5   สาระส าคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

ช่ือกองทนุ  : United Asia Fund (UAF) 

ประเภท : กองทนุเปิด 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
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ขนาดกองทนุ  :  133.31 ล้านเหรียญดอลลาร์สงิค์โปร์ (ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 50) 

การจ่ายเงินปันผล :  ไมม่ี 

วนัท่ีเสนอขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  :  ทุกวันท าการของประเทศสิงคโปร์ ภายในเวลา 3.00 PM (ตามเวลาของ
  สงิคโปร์)  

บริษัทจดัการ : UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  :  British & Malayan Trustee 

วนัท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  :  ระหวา่งวนัท่ี 16 มีนาคม – 20 เมษายน 2535 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ   :  25 มกราคม 2535 

แหลง่ข้อมลู   :   

 
32.5.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ  : 

มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในภมูิภาคเอเชียไม่รวมญ่ีปุ่ น หรือบริษัทที่มีรายได้ ก าไร 
หรือสนิทรัพย์ในภมูิภาคเอเชียไมร่วมญ่ีปุ่ น เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั โดยมุง่เน้นการลงทนุในระยะยาว 
 
32.5.3 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

32.5.3.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ย :  

ยกเว้นส าหรับ กองทนุเปิด สมาร์ท เอเชีย (จากอตัราปกติร้อยละ 5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ี 
 
32.5.3.2   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.25 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (ปัจจบุนัเก็บท่ีร้อยละ 1.25 ตอ่ปีของทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม) 
 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.125 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (ปัจจุบนัเก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปีของทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม) 
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คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  
15,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 
 
คา่ธรรมเนียมการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (ปัจจบุนัเก็บท่ีร้อยละ 0.125 ตอ่ปีของทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม) 
 
คา่ธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบญัชี, คา่ธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 

ตามอตัราที่ตกลงกนัระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชี, ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ และคูส่ญัญาอื่นๆ 
 
32.5.4  ความเสีย่งของการลงทนุในกองทนุรวม 
 
32.5.4.1  ความเสีย่งทัว่ไป (General Risks) 

(1)  ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในกองทนุรวม อาทิ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา 
ตราสารทนุในตา่งประเทศ, ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้, ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น, ความเสีย่งทาง
การเมือง, ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(2)  การลงทนุในกองทนุ United Asia Fund เหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว ดงันัน้  
ผู้ลงทนุไมค่วรคาดหวงัผลตอบแทนในระยะสัน้ 

(3)  เนื่องจากกองทนุรวม United Asia Fund มิได้เป็นกองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น และไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุ ดงันัน้ผู้ลงทนุ
มีสทิธิที่จะไมไ่ด้รับเงินต้นคืน 
 
32.5.4.2  ความเสีย่งแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Risks) 

(1)  ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสารทนุในตา่งประเทศ (Market Risk) 
เนื่องจากกองทนุ United Asia Fund ลงทนุในตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศในภมูิภาค
เอเชีย ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุนดงักล่าวจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้ และ
ภาวะการรับรู้ของตลาด ซึง่หากปัจจยัตา่งๆ ดงักลา่วมีการผนัผวนก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุ United 
Asia Fund  

(2) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  (Foreign Exchange Risk) 

เนื่องจากราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ United Asia Fund อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ การเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของ
อตัราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกบัค่าเงินสกุลอื่นๆ ที่กองทนุ United Asia Fund เข้าไปลงทนุ จะ
สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หนว่ยลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ในรูปของเงินดอลลารสงิคโปร์ผนัผวนได้  

อย่างไรก็ตาม ในบางขณะผู้จดัการกองทนุอาจไม่ได้ท าการ Hedging ความเสี่ยงที่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมด ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสถานการณ์แวดล้อม อาทิเช่น ต้นทุนในการท า Hedging และสภาพคล่องของสกุลเงินที่กองทุนจะเข้าไปท า 
Hedging 
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(3) ความเสีย่งทางการเมือง (Political Risk) 
ความเสี่ยงจากความไม่มัน่คงทางการเมือง, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เก่ียวกับการเก็บภาษี, ข้อจ ากัดเก่ียวกับการลงทุนของชาวต่างชาติ และนโยบายอื่นๆ ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ 

(4) ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Risk) 

United Asia Fund อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการลงทนุ เช่น ลงทนุเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
เป็นต้น โดยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว ได้แก่ สญัญาซือ้หรือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Foreign Exchange 
Forward Contract) และสญัญาซือ้ขายดชันีหุ้นลว่งหน้า (Equity Index Futures Contract)  

ในการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ กองทนุ United Asia Fund ต้องวางเงินประกนัเร่ิมต้น (initial margin) และอาจวางเงิน
ประกนัเพิ่มเติมในกรณีที่มลูค่าของสญัญาลดลงต ่ากว่าเงินประกนัที่ต้องด ารงไว้ (maintenance margin) หากกองทุนไม่
สามารถวางเงินประกนัเพิ่มเติมได้ในเวลาที่ก าหนด กองทนุจะต้องถกูบงัคบัให้ขายสญัญาดงักลา่ว ท าให้เกิดการขาดทนุขึน้ 
ดงันัน้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจึงจะต้องมีการติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด 

(5) ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

การลงทุนในตลาดตราสารทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดที่เกิดใหม่ท าให้มีความเสี่ยง
ทางด้านระบบการการช าระเงิน และการดแูลทรัพย์สิน รวมถึงความเสี่ยงจากการผนัผวนของตลาดเนื่องจากการเก็งก าไร 
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์  

(6) ความเสีย่งของประเทศ และอตุสาหกรรมตา่งๆ ที่กองทนุได้ลงทนุไว้ (Country Risk) 

การลงทนุในรายประเทศ, อตุสาหกรรม หรือภมูิภาคใดภมูิืภาคหนึง่อาจมีความเสีย่งมากกว่าการลงทนุที่มีการกระจายตวัไป
ยงัภมูิภาคตา่งๆ ทัว่โลก 

(7) ความเสีย่งจากการลงทนุในบริษัทขนาดเลก็ (Small Capitalisation Companies Risk) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็ก (Small Capitalisation Companies) ซึ่งหลกัทรัพย์ประเภทนีโ้ดยทัว่ไปมี
ความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ (Big Capitalisation Companies) เนื่องจากบริษัทที่มีมลูค่าทาง
การตลาดขนาดเล็กนัน้อาจมีข้อจ ากัดทางด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, จ านวนเงินทุน, สายผลิตภณัฑ์ (product line) 
รวมถึงอาจมีสภาพคลอ่งน้อยกวา่หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ (Big Capitalisation Companies) 

(8) ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Default Risk / Credit Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถจ่ายช าระดอกเบีย้ หรือ  ช าระคืนเงินต้นได้เต็มตามจ านวนเงิน หรือ
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือความเสีย่งที่เกิดขึน้เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารเอง โดยปัจจยัหลกัที่มีผล
ต่อการด าเนินงานของผู้ออกตราสารนัน้ อาจประกอบด้วย ประเภทของบริษัท, ขนาดของบริษัท, โครงสร้างเงินทนุ, ฐานะทางการ 
และคณุภาพของการบริหารงาน รวมถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

(9) ความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

การลงทนุในตราสารหนีจ้ะมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  โดยราคาของตราสารหนีจ้ะเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ตามการเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย 63 

(10) ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) 

กองทนุจะมีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระของคู่สญัญาในการท าสญัญาออปชั่น , ฟิวเจอร์ส, สญัญาอื่นๆ และตราสาร
อนพุนัธ์อื่นๆ ที่ไมไ่ด้ซือ้ขายในศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยตราสารเหลา่นัน้ไมไ่ด้รับการคุ้มครองการช าระเงินดงัเช่น การ
ลงทนุผา่นศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เช่น การรับประกนัการช าระเงินโดยศนูย์หกับญัชี 

ดงันัน้กองทนุอาจมีโอกาสที่จะถกูผิดนดัช าระจากคูส่ญัญา และสง่ผลให้กองทนุเกิดการขาดทนุ 
 
32.6 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. การถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไม่จ 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) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิม่เตมิ 

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจัดท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
32.7 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

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

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.8 การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัด
สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือ  
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เ ก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
32.9 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.10 หรือในกรณี
ที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจากพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบัญชี และการท าธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 
32.10 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
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

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

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ 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
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การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถ
ท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยี
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

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

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดย
ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
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(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

รายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ

ประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์

เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด 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 
 

30. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:  
ไมม่ี 
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