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คําจาํกดัความ 

 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้

กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ี ขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถงึ วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการ
ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว 
และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้
ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 



 
 

หนงัสือชีช้วนกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้  2  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 

กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพ
กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน
การเงิน 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กองทุนหลัก  หมายถงึ  กองทนุเปิด DB Platinum Commodity Euro 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูโอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ที่อยู่บริษัทจดัการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

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

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย :  กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้

1.2 ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ : UOB Smart Commodity Fund  

1.3 ช่ือย่อ : UOBSC 

1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทุน : ผู้ลงทนุในประเทศ 

1.5 อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด  

1.6 ลักษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,400 ล้านบาท   
เง่ือนไข 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ คิดเป็นจํานวน
เงิน 210 ล้านบาท 

(2) หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจดัสรรให้สามารถ
นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย 
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บริษัทจดัการอาจถกูยึดวงเงินลงทนุในต่างประเทศคืน หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 
 
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท 
 

 2.3 จาํนวนหน่วยลงทุน : 140,000,000 หน่วย  
 
 2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท  
   
2.6 มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังซือ้ครัง้แรก   : 10,000 บาท 
 
2.7 มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังซือ้ครัง้ถัดไป :  10,000 บาท 
 

 2.8 มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังขายคืน : 1 บาท 
  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการส่ังขายคืน : 1 หน่วย 
  

2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตํ่า : ไมกํ่าหนด 
  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ตํ่า :  ไมกํ่าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ 
ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่
จะลงทนุ 
 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไป และสถาบนัต่างๆไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้นโยบายการลงทุน 
ท่ีกําหนดไว้ โดยกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็นอตัรา
เฉล่ียตอ่ปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้จะจดัสรรเงินรวมกนัทกุกองไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับการจดัสรรจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.2. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
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3.3. นโยบายการลงทุน : อ่ืนๆ  

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุประเภท R1C ของกองทนุ DB Platinum Commodity Euro ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพ่ือ       
ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย DB Platinum Advisors ประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึง่มีนโยบาย
การลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามสินทรัพย์อ้างอิง คือ ดชันี DB Commodity EUR 
โดยรายละเอียดของกองทนุ DB Platinum Commodity Euro จะระบใุนข้อ 32.6 สาระสําคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ DB Platinum Commodity Euro โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

สําหรับการลงทุนในส่วนท่ีอยู่ในประเทศไทยนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลักษณะคล้าย 
เงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสาร หรือ
สญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี น้อยกว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการ
ดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes)  

ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ DB Platinum Commodity Euro ได้ หรือในกรณีท่ีกองทนุ DB 
Platinum Commodity Euro มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุหรือข้อมลูท่ีมีนยัสําคญัอ่ืนๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายใกล้เคียงซึง่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยแล้ว โดยในการพิจารณาลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นหลัก ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย และสํานัก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินนัน้ แต่ในกรณีท่ีจะ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุท่ีมิใช่การลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนทกุครัง้ 

ในสภาวะปกติ กองทุน ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DB Platinum 
Commodity Euro โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และจะนําเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ี
สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ DB Platinum Commodity Euro ไม่เหมาะสม 
เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ 
และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระยะเวลาระหว่างรอการลงทนุ ซึง่มี
ระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือ
ในช่วงท่ีผู้ ลงทุนทําการสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ เป็นต้น กองทุนอาจ
จําเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามประกาศสํานักงาน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการทราบถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็น
จํานวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งเหตทีุ่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4)  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถ
ขอผอ่นผนัตอ่สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทุนหลกั เน่ืองจากกรณีดงักล่าวข้างต้น จะ
ยกเว้นไมนํ่าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทนุในกองทนุใหม่ หรือระหว่าง
ดําเนินการโอนย้ายเงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.4. ลักษณะพเิศษ :   กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) 
 
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ :  เน้นการลงทนุในต่างประเทศทัง้หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุยงัต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนมุติัวงเงิน
เพิ่มเติม 
 
3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว   
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3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 

กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี ้เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ ทัง้นี  ้การลงทุนดังกล่าวต้องมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน 
แล้วแต่กรณีน้อยกว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน, รอการลงทนุ หรือรักษา
สภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
3.6.1.1. ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ     

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่    

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีเป็นอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (Short-
term rating) ด้วย หรือ 

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

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นกู้  ท่ีกระทรวงการคลังหรือ
กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวม
อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้
ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
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การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้
ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 
3.6.1.2  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 
 
3.6.1.3  สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็น
คู่สญัญาจะมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลด  ความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานกําหนด  

 
3.6.1.4 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.6.2   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

3.6.2.1   หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE)   

(2)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคํา
โดยตรง 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุในหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ี
จะลงทนุในหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
3.6.2.2  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.6.2.1 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.7.  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม:  

3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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ดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วยย  
 
3.7.1.1  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นการลงทุนในประเทศตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.6.1 มี
มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารรัฐภาคไทยตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.1.1 (2.1) โดยไม่จํากดั
จํานวนอตัราสว่น 
 
3.7.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
ดงัต่อไปนี ้ ซึ่งธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย       
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้
เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 
3.6.1.1 (2.2) 
 
3.7.1.5  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้
ไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้  ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 
 
3.7.1.6  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ  หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 หรือข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7  ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 
หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวน
ท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะ
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 
45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราส่วน
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่า
เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.8  ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอ
ผ่อนผนัต่อสํานักงานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.7 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
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3.7.1.9  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ไมเ่กินอตัราสว่นดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไม่รวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์    

(1)  ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(2)   ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
 
3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่  
 
3.7.1.11 การคํานวณมลูค่าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุน
ตาม ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
รวมคํานวณในอตัราส่วนของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้
ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.12  นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.11 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้
คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้
ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนัให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.13  ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.14 ด้วย  

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่น
ท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการ
จะเลือกคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
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3.7.1.14   การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.13 จะทําได้ต่อเม่ือ
บคุคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนด
ลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.15  ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้มีมลูค่าเกินอัตราส่วนดงักล่าวโดยถูกปรับลดอันดับความ
น่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบ
ถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 
3.7.1.16  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.17  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การ
ลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ  

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตแุละสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็น     
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการ
ทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.18  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 
3.7.1.16 และข้อ 3.7.1.17 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
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ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ 29 “การเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ 30 “การดําเนินการของบริษัทจดัการ
เม่ือเลกิกองทนุรวม” 
 
3.7.2   อตัราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ 

สําหรับกองทนุท่ีมีการลงทนุหรือเข้าเป็นคู่สญัญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนีเ้พิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้อัตราส่วนท่ีคํานวณตาม
ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่นท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ ข้อกําหนดในการคํานวณอตัราสว่น และการดําเนินการเม่ือมี
เหตท่ีุทําให้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1 โดยอนโุลม 

3.7.2.1  บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็นหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of 
Securities Commission) หรือในประเทศท่ีมีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE (World Federations of 
Exchange) เช่น กองทนุ DB Platinum Commodity Euro เพียงกองทนุรวมเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.2.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั      
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
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ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นับ
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่าย 
 

5. การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1  เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี  ้บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี  ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3  เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 วัน
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.1.4   เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระ
หนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
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5.2.  กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1.  ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

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

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างท่ี
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3     ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้      
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มี
การจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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6. ช่ือ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2614-5588  โทรสาร. 0-2632-4801-2 
 
6.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

( 1 )  เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
( 2 )  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
ตกลงไว้ บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีก
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

( 3 )  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในสญัญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

( 4 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

( 5 )  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทนุรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

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

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะ
จดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้
การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
 
6.3 สถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2614-5588 โทรสาร. 0-2632-4801-2  

และ/หรือ ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ เช่น 
Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์  หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนาวสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง    
พิชญประสาธน์  หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนน พระราม9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย 

ไมมี่ 
 

10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2343-3000 และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
อยูก่่อนแล้ว 
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

 ไมมี่ 
 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

 ไมมี่ 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวน
เงินทนุของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก 
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โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุแหง่บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
 
13.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
13.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้

ผูส้ั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ขึน้ไป (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามใน คําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 
 
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี”้ โดยบญัชีดงักลา่ว
เป็นบญัชีท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
-  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
-  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ (บญัชีประเภทกระแสรายวนั) 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้
จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะ
นําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
13.4  วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมเ่กินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ี
สัง่ซือ้หลงัจากท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

แตห่ากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการ
สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขัน้ต่ํารายละ 10,000 บาท(จํานวนเงิน
ดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดบัแรก โดยส่วนท่ีเหลือจะจดัสรรให้ตาม
สดัส่วนมลูค่าท่ีสัง่ซือ้หกัด้วยมลูค่าขัน้ต่ําท่ีได้ทําการจดัสรรให้แล้ว หากมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือมีไม่เพียง
พอท่ีจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรมลูค่าเงินทนุของ
โครงการคงเหลือท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วย  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บคุคล
หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สน.22/2552 เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมและการเข้าทําสญัญา
รับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
13.5  การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏ
ว่าจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้มีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้าน
บาท หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ และ
คืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้
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หน่วยลงทนุภายในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในการคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วย ลงทนุเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการ
อ่ืนได้ 
 
13.6  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ไมมี่  
 
13.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 )  กรณีบคุคลธรรมดา  

( ก )  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ  
( ข )  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  
( ค )  สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ)  
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

( 2 )  กรณีนิติบคุคล  

( ก )  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
( ข )  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
( ค )  ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  
( ง )  หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
( จ )  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทุนบวก
ด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 24 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูค่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขาย
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะ
ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป 
 
14.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี และ
คู่มือผู้ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
14.2.  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.2.1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ขึน้ไป (จํานวนเงิน
ดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ ลงทุนท่ีสนใจจะสั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามข้อ 13.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสั่งซือ้ ผู้ สั่งซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสั่งซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสั่งซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณี
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  
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บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไข   การขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินคา่สัง่ซือ้วา่ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
 
14.2.2. ATM  

บริษัทจัดการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
คําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 
และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.3. TELE-BANK  

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีท่ีมีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไป
ในภายหน้าซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.4  ไปรษณีย์  

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
14.2.5  INTERNET  

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องลงนามในคําขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอ
ใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว 
และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้  
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บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
14.2.6  หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดได้ท่ีบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ดงันี ้

( 1 )  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนในเวลาเดียวกนั ด้วย
การให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวนัหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงินท่ีเท่ากนั
ในแตล่ะงวด 

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดตอ่บริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ือ
ขอใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่การให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัท
จดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุในแบบ
คําขอดงักลา่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้
ซึง่จะต้องไม่ต่ํากว่าครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเดรดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุเดือน ตามท่ีผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคา
ท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชี
เงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ 
สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะ
เป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 4 ) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอม
ให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 
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( 5 ) บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ี
สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
14.2.7  บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี     
บริษัทจดัการกําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้    ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ผา่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.2.8  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

(1)  ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงิน
สด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับ
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สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน
เทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ี
ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี”้ เพ่ือเข้าบญัชีท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
-  ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
-  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ (บญัชีประเภทกระแสรายวนั)  
หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสราย
วนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือ ช่ือบญัชี “UOB Asset Management (Thailand)-Sub&Red” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืน ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

(2)  ในกรณีท่ีเงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีผู้ สั่งซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน
ธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการ
จะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆทนัที 

(3)  ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้
โดยบริษัทจดัการเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4)  ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้  
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14.3.2  ATM 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ี        
บริษัทจดัการเปิดขึน้  

 
14.3.3  TELE-BANK  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะ
ดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 

14.3.4  ไปรษณีย์  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว และจดัสง่ให้บริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีท่ีชําระค่าสัง่ซือ้  
หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้า
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้  
 
14.3.5.  INTERNET  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.6  หกับญัชี  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต  บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน 
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” 
เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วย
ลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้
ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและ
ข้อกําหนดที่ระบุใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถัดไป
ตามปกติ  
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าวทนัที โดย
ถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
14.3.7. บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงิน
ในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.8. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน วนัทําการขาย
หน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิด
ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการ
จะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ
การจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4  การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  
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ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.5  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืน
เงินชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 4 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ 
 
14.6  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
14.6.1. กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
อาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขาย
หน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
 
14.6.2. กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 )  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัท
จดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน  

( 2 )  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุ
รวม โดยจะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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( 3 )  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดท่ีซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 13.7 ทัง้หมด  
 
14.8  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้ลงทุนสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเร่ิมทําการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ใน
หนงัสือชีช้วนตอ่ไป 

 บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
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( 1 ) เม่ือสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ท่ีได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุ เพ่ือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรกหรือภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานตา่งๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบ
ให้แล้วแตก่รณี  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชี   
หน่วยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

( 2 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยร้อง
ขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษ
อ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวน หน่วยลงทนุ
ในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ซึ่งจะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผล
สมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบ
คืนแก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายคืน
หน่วยลงทนุอตัโนมติั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 
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( 4 ) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

( 5 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 
16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, INTERNET 
 
16.2  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนัและ
เวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.3.1. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.3.1.1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนั และเวลาท่ีทําการรับซือ้คืน 

ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ลว่งหน้าก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16.4 

( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ  

ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่
ถงึ 1 หน่วย ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ
อยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

( 2.2 )  กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน  
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ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนเงินท่ีต้องการขายคืนตัง้แต ่1 บาทขึน้ไป (จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว)  เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตาม
จํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ขายคืนระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ขายคืนไว้เป็นหลกัฐาน 

(3)  บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมด
ท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20 

(4)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนั   ทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายในห้าวนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบั
ภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ  ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการ
อนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
16.3.1.2. ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเส่ียงใดๆท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 

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

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไป
ในภายหน้าซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.1.5 INTERNET 

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

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึง
การยอมรับ    ความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ไมมี่ 

 

 



 
 

หนงัสือชีช้วนกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้ 36 

16.3.1.7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

การชําระเงินคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการ
ดงักลา่วเอง  

(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทนุในการโอนหรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือ
นําเงินเข้าบญัชีท่ีได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับ
ซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย และรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
จากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
16.4  ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า :  

ไมต้่องแจ้ง 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 

17.1  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การ
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานกังาน
และสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั  
 
17.2   วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ดงันี ้ 

1) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิม
เปิดทําการถงึเวลา 15.30 น.  
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บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

2) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าได้ในทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.3  ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้

( 1 )  กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวัน   ทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยท่ีคํานวณได้ ณ วนัทํา
การก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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17.4  คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม 
 
17.5  วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

( 1 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่
ในรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

( 4 )  ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ  

( 5 )  บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดต้นทางมีผล และจะ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 

( 5.2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเปิดปลายทางมีผล 

( 6 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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17.6  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไข
โครงการ 

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

18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ  0.5  
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือน
ได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ การผ่อนผนัดงักลา่วไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
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ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมาย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืนและมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อนแล้วจึงชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆตอ่ไป 

 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนี ้
ได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (3)  กรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
หน่วยลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประะเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้  คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้
ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน 
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หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผน  การดําเนินการของกองทนุรวมนัน้ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ี
สามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศหรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการ
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อาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธีการดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ 
วนัทําการซือ้-ขายหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วน
ตา่งให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ สว่นตา่งระหวา่งมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หกัด้วย จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

3.   กรณีท่ีมีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้ จัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุ หรือตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วย 

4.   กรณีการจ่ายเงินสว่นตา่งตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่น
ตา่งดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

 
22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และคา่ธรรมเนียมใน การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราท่ี
กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
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( 2 ) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับ
ความอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
22.1.2. หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

( 1 ) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึง่ได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม
ภายในขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 

( 3 ) เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษา
ไว้ซึง่ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 4 )  แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

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

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ    

( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)   

( 9 ) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนั
เวลาทําการขาย การรับซือ้คืนและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จาก ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(10)  จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆตามท่ีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(12) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของกองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ” 

(14) ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ่งได้รับอนมุติัตลอดจนข้อผกูพนัท่ีทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 
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(15) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(16)  แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถงึการแตง่ตัง้ หรือเปล่ียนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
การจัดการกองทุนรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง 

(17) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(18)  จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

(19) จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และ นําผลประโยชน์ดงักลา่วฝาก
ไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(20) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นประจําทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บ
รักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(21) ไมก่ระทําการใดๆอนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(22) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(23)   จัดทําหนังสือชีช้วนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี ทัง้นี ้ให้
สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้องและจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือให้                
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือร้องขอ 

(24) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(25) ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป 
ในกรณีท่ีมีการจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําสง่รายงานดงักลา่วผา่นระบบท่ีจดัไว้
บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน 

(26) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(27) ยกเลกิกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(28) เม่ือเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

(29)ปฏิบติัการอ่ืนๆเพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(30) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(31) ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปท่ี
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
22.2  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทน และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้
หวัข้อ “หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

( 2 ) รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

( 3 ) ดําเนินการรับมอบ สง่มอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว  ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

( 4 ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมท่ี
รับฝากไว้ 

( 5 ) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

( 6 ) ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุรวม เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปัน
ผล การรับดอกเบีย้ การรับสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดท่ีกองทนุรวมพึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทํา
การปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 
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( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อม        ยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน และ
คํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 
( 8.2 ) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 
( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 
( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
( 8.5 ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้
คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

( 10 ) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 11 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาท่ีเป็น
ธรรมในกรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะ
คํานวณมลูคา่ หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 12 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครัง้ท่ีบริษัท
จดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้
อยา่งสมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุ 

( 14 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

( 15 ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆท่ีบริษัทจดัการเป็น
ผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และส่งให้
บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 ) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือ      
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ มาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวทัง้ใน
ปัจจบุนัและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ี
ตามมาตรา 125 ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

( 17 ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว 

( 18 ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียก ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 19 ) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้

( 19.1 )  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
(19.2 )  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต.  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม ใน
กรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

( 20 ) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมาย ก.ล.ต.กําหนดโดยปฏิบติั
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   พ.ศ.2535 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 
22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2. หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุรวม คําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย  หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
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( 2 ) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือประโยชน์
ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

( 3 ) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 4 ) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสาร การสั่งซือ้  ใบคําสั่งซือ้    
หน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 

( 7 ) ส่งมอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการ
กองทนุรวมกบับริษัทจดัการ 

( 8 ) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 

( 9 ) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน  รวมทัง้ข้อมลูและ
เอกสารอนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

( 10 ) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 

( 11 ) ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.4 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย 

 ไมมี่ 

 
22.5 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ 

 ไมมี่ 
 
22.6 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ / ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 

 ไมมี่ 

 
22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง 

Country Fund) 

 ไมมี่ 
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทุนรวม 
 

23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ:  

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : อตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

สําหรับภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง: อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วยท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

ไมมี่ 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ : 

ไมมี่ 

 คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วย 

ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
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23.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

อตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี  

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.058 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ไมมี่ 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย  

ไมมี่ 

 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

( 1 ) ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุ
รวม ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

( 2 ) ค่าจดัทํา และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทนุใหม่ทกุรอบปีบญัชีค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจดัทําค่าพิมพ์ และค่า
จัดส่งรายงานประจําปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและ
จดหมายตา่งๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

( 3 ) ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า
สมดุเช็ค คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

( 4 ) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม  

( 5 ) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 
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( 6 ) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องใน    การจดัการกองทนุ
รวม เช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆของกองทนุรวม  

( 7 ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียก
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับ
คําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

( 8 ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  
( 9 ) ไม่มีคา่ใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ:  

อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.178 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

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

( 2 ) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ          
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 3 ) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการดงักล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็น
อตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่
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น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน              

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 

 

24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ ราคา
หน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่ าทรัพย์ สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในการคํานวณมลูค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคา
เสนอซือ้และราคาเสนอขายของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต างประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ

แตล่ะวนัทําการ เป็ นเกณฑ์ ในการคํานวณ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงค์ จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดงักล ่าว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบ

จากผู้ดแูลผลประโยชน์ก่ อนทกุครัง้ 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป 
บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนั
ทําการถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุหลกั
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดทําการตรงกับวนัทําการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยุดทําการ
ตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ
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ซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลกั 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) 3 วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายใน
วนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะ
ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมี
วนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนั  ทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ภายใน 4 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 24.1 เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามกรณีท่ี
ระบุไว้ในโครงการนี ้หรือตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

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

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

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
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ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบ
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณ
ราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้   
บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวม
เป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
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และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ 

 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 
 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 มิถนุายน 2552 
 

26. การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมมี่ 
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 

ไมมี่ 

 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2)ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทุนรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานของ   
บริษัทจดัการ 

ข) ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับ        
บริษัทจดัการ 

ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และสง่มอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

ง)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัทําหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุและนําสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทนัทีท่ีการบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง   
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(3) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 
 
27.4.  สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้  เม่ือผู้ ถือ    
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เน่ืองจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวม
อาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 
และ 31   

27.6 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฏหมาย แต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจด
ทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําเฉพาะท่ีเป็นสถาบนัการเงิน และหน่วยงานของราชการเทา่นัน้ 
 

28.  วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
28.1  บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี  ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  

(2) การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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(3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ่ม 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ  
 
28.2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3. การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 
55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการ
ขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
29.1. สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

29.2.  หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้
(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด 

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 
50 ล้านบาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(3) หากปรากฏวา่กองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมหน่วยลงทนุ    
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวน
เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แตไ่มร่วมถงึกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
 
กองทนุหลกั ให้หมายถงึเฉพาะกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึง
กองทนุท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 
(REIT) โครงการจดัการกองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 
(2) เป็นกองทนุหลกัท่ีกองทนุรวมหน่วยลงทุนมีการลงทนุในกองทนุหลกัตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 
 

29.3  เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรือ 
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4  เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
29.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หาก
เป็นกรณีท่ี 
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทนุในกองทนุ DB Platinum Commodity Euro หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของ
โครงการได้อยา่งเหมาะสม 
(4)  กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือ
สง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยโดยรวม 
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30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1  การเลกิกองทนุรวมกรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อน
วนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ 

2. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิก  กองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 

3. จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2  การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(1) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฎเหตตุาม 29.2 

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

(3) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการท่ีปรากฏ
เหตุตาม 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติั  

(4)  ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนัน้  
(5) กรณีท่ีกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงตามข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่
วนัท่ีปรากฏเหต ุ
(5.2) ดําเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
(5.3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (5.1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้สนใจจะลงทนุ
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุ 
รวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องดําเนินการให้บุคคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการ
ดงักลา่วด้วย 
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เม่ือได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม  

เง่ือนไขอ่ืน 

กรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.5 และบริษัทจดัการเหน็สมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การให้บริษัทจดัการปฏิบติั
เป็นอยา่งอ่ืนได้ สําหรับการดําเนินการเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีมีความจําเป็น หรือสมควร 

 

31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิก
โครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของ
กองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานท่ี
ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบญัชี
จดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

32. อ่ืนๆ 

32.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุ
รวมได้ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินหรือ
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
32.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ   
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บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน    
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่
สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิก
กองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาท โดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

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

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.4  Benchmark: กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ดชันี S&P Goldman Sachs Commodity ท่ีปรับค่าให้อยู่ในสกลุเงิน
บาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg ซึ่งดชันีดงักล่าวเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ 
DB Platinum Commodity Euro ซึง่เป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 
 
32.5  สาระสําคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) 

ช่ือกองทนุ : DB Platinum Commodity Euro 
ประเภท  : กองทนุเปิด 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
การจ่ายเงินปันผล  : ไมมี่ 
บริษัทจดัการ : DB Platinum Advisor 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  : RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ / ผู้จดัการกองทนุ             : ธนาคารดอยช์แบงก์เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตัง้แต่จัดตัง้จนถึง
  วนัท่ี 20 สิงหาคม 2550 บริษัทจัดการแต่งตัง้ State Street 
  Global Advisors Limited เป็นผู้จดัการกองทนุ ตัง้แต่วนัท่ี    
  20 สงิหาคม 2550 เป็นต้นไป 
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วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 4 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2548 
 
นโยบายการลงทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทุนหลกันี ้คือ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามสินทรัพย์อ้างอิง คือ 
ดชันี DB Commodity EUR (รายละเอียดของดชันีจะระบไุว้ในหวัข้อ “คําอธิบายสนิทรัพย์อ้างอิงของสญัญาสวอป”) 

เพ่ือท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์การลงทุน กองทุนนีจ้ะเน้นลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ระยะยาวอยูใ่นระดบัท่ีลงทนุได้ (Investment grade) หรือเทียบเทา่ ท่ีออกโดย  

(1) สถาบนัการเงินหรือบริษัทจํากดั  

(2) รัฐบาลของประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
หรือองค์การระหวา่งประเทศ  

(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (หรือลงทุนในตราสารหนีท่ี้ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ) ซึ่งอนัดบัความน่าเช่ือถือของนิติบคุคลเฉพาะกิจหรือตราสารหนีท่ี้ลงทนุต้องได้รับ    การจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือในระดบัท่ีลงทนุได้ (Investment grade) โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือซึง่เป็นท่ียอมรับและอาจฝาก
เงินบางส่วนกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวอยู่ในระดบัท่ีลงทนุได้ (Investment grade) หรือ
เทียบเทา่ 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัจะทําธุรกรรมสวอปโดยตรง (OTC) คือ เพ่ือแลกเปล่ียนผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลกัทรัพย์ท่ี
เปล่ียนมือได้ท่ีกองทุนหลักลงทุนตัง้แต่วันทําธุรกรรม กับผลตอบแทนของดัชนีท่ีอ้างอิงตามท่ีสามารถต่อรองกับ
คู่สญัญาได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อกําหนดในการลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจะอิงกับดชันีท่ีอ้างอิง ซึ่ง
อาจจะขึน้หรือลง ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรตระหนกัว่ามลูค่าเงินลงทนุอาจลดลงหรือเพิ่มขึน้ และยอมรับว่าไม่มีการประกนั
ใดใดวา่จะได้รับเงินลงทนุแรกเร่ิมคืน กองทนุจะต้องจ่ายเงินให้แก่คู่สญัญาสวอป ในกรณีท่ีดชันีอ้างอิงมีค่าลดลง โดย
จํานวนเงินนัน้มีค่าเท่ากบัผลตอบแทนท่ีเป็นลบของดชันี การจ่ายเงินนีจ้ะใช้เงินจากการขายหน่วยลงทนุหรือการขาย
หลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ท่ีกองทนุลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด แล้วแตก่รณี 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นสําหรับกองทุนเปิด ยูโอบี
     สมาร์ท คอมโมดิตี)้ 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 ปัจจบุนัไมมี่การเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  อตัราร้อยละ 1.20 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

  ทัง้นี ้หากมีการคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าว (Rebate) จากกอง DB 
  Platinum Commodity Euro (Master Fund) ผลประโยชน์ดงักลา่ว
  จะเข้าสูก่องทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตีเ้ทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมคงท่ี อตัราร้อยละ 0.0083 ตอ่เดือน (0.1% ตอ่ปี) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมคงท่ี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมคงท่ี 

 

คําอธิบายสนิทรัพย์อ้างอิงของสญัญาสวอป 

ดชันี DB Commodity EUR (“ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์”) ซึง่ประกอบด้วยสนิค้าโภคภณัฑ์ 12 ชนิด ได้แก่  

1. นํา้มนัดิบ WTI 2. ก๊าซธรรมชาติ 3. อะลมิูเนียม 4. ทองแดง 5. สงักะสี 6. นิกเคิล  

7. ตะกัว่ 8. ทองคํา 9. เงิน 10. ข้าวสาลี 11. ข้าวโพด 12. ถัว่เหลือง 

ดชันีจะแสดงค่าในสกลุเงินยโูร และมีการคํานวณทกุวนัโดยธนาคารดอยช์แบงก์เอจี สาขาลอนดอน โดยใช้ราคาปิด
รายวนัของสนิค้าโภคภณัฑ์ของดชันี 

ดชันีจะปรับนํา้หนกัการลงทนุโดยใช้วิธี mean reversion ซึง่นํา้หนกัการลงทนุในสินค้าโภคภณัฑ์แต่ละตวัจะเพ่ิมหรือ
ลด ขึน้อยู่กบัราคาเฉล่ียระยะสัน้เทียบกบัราคาเฉลี่ยระยะยาวของสินค้านัน้ๆ ถ้าค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 1 ปี ของราคาตลาด
ของสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันี มากกว่าค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี 5 ปี ถือว่าสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันีชนิดนัน้มีราคาแพง และ
นํา้หนกัการลงทนุของสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันีชนิดนัน้จะถกูปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 ปีของ
ราคาตลาดของสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ปี ถือว่าสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันีชนิดนัน้มี
ราคาถูก และนํา้หนักการลงทุนของสินค้าโภคภัณฑ์ของดชันีชนิดนัน้จะถูกปรับเพิ่มขึน้ นํา้หนักการลงทนุในแต่ละ
องค์ประกอบของดชันีจะต้องมีคา่มากกวา่ศนูย์เสมอ 

องค์ประกอบของดชันีอาจถกูปรับเปล่ียน ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติเก่ียวกบัสินค้าโภคภณัฑ์ของดชันีหรือศนูย์ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกําหนดไว้ 

ข้อมลูเพิ่มเติม 
คําอธิบายดชันีฉบบัภาษาองักฤษ มีเผยแพร่แก่ผู้ลงทนุตามท่ีร้องขอท่ีสํานกังานของบริษัท ค่าดชันีจะมีการเผยแพร่
ทุกวันใน http://index.db.com หรือเว็บไซต์ท่ีมาแทน และจะมีการเผยแพร่ในบลูมเบิร์ก รอยเตอร์ และผู้ แทน
ดําเนินการ 
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หมายเหต ุ:  

1. ข้อความในสว่นของกองทนุ DB Platinum Commodity Euro ได้จดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีมีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษให้ถือเอาต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

2. กองทนุ DB Platinum Commodity Euro นี ้จะไม่มีการลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีลงทนุได้ (non-investment grade) 

3. หลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ท่ีกองทนุลงทนุ คือ หลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้

4. กองทนุ DB Platinum Commodity Euro จะทําธุรกรรมสวอปโดยตรง (OTC) กบัคู่สญัญารายใดรายหนึ่งไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ สําหรับคู่สญัญาท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยโุรป (EU) หรือในประเทศสมาชิกของ OECD หรือในประเทศสมาชิกของ Financial Action Task Force (FATF) และ
ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ สําหรับคูส่ญัญาอ่ืน 
 
32.6  ข้อมลูของดชันี DB Commodity EUR  

(1) ดชันี DB Commodity EUR เป็นดชันีท่ีสะท้อนผลการดําเนินงานของสญัญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภณัฑ์ 12 
ชนิด ได้แก่  

1. นํา้มนัดิบ WTI 2. ก๊าซธรรมชาติ 3. อะลมิูเนียม 4. ทองแดง 5. สงักะสี 6. นิกเคิล 

7. ตะกัว่ 8. ทองคํา 9. เงิน 10. ข้าวสาลี 11. ข้าวโพด 12. ถัว่เหลือง 

โดยมีการปรับนํา้หนกัด้วยวิธี Mean Reversion ซึง่หมายถึง เม่ือราคาเฉล่ีย 1 ปี ของสินค้าโภคภณัฑ์ใดต่ํากว่าราคา
เฉล่ีย 5 ปี อย่างมีนยัสําคญั ดชันีจะเพิ่มนํา้หนกัการลงทนุในสินค้านัน้ และเม่ือราคาเฉลี่ย 1 ปี ของสินค้าโภคภณัฑ์
ใดสงูว่าราคาเฉล่ีย 5 ปี อย่างมีนยัสําคญั ดชันีจะลดนํา้หนกัการลงทนุในสินค้านัน้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัปรับนํา้หนกั
การลงทนุ ดชันีมีข้อจํากดัให้สินค้าโภคภณัฑ์ 1 ชนิดมีนํา้หนกัการลงทุนได้ไม่เกิน 35% ของพอร์ตการลงทนุ สินค้า
โภคภณัฑ์ตวัอ่ืนมีนํา้หนกัการลงทนุได้ไมเ่กิน 20% ของพอร์ตการลงทนุ 

(2) ดชันี DB Commodity EUR มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ชดัเจน คือ ใช้หลกัการคํานวณดชันีผลตอบแทนรวม 
ซึง่คํานวณจากราคาสญัญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภณัฑ์แต่ละชนิดคณูกบันํา้หนกัการลงทนุในสินค้าโภคภณัฑ์ชนิด
นัน้ๆ หักต้นทุนการป้องกันความเส่ียงเงินสกุลยูโร ดังนัน้ ค่าดัชนีจะเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของราคา
สญัญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีดชันีลงทนุ โดยดชันีดงัล่าวมีการคํานวณค่าดชันีตัง้แต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2540 
(วนัฐาน)  

(3) ได้รับการจดัทําและคํานวณดชันีทกุวนั โดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ธนาคารดอยช์แบงก์เอจี (สาขา
ลอนดอน)  

(4) เป็นดชันีท่ีเป็นท่ีนิยมเเพร่หลายในตลาดเงินสากล  

(5) มีการแสดงค่าดชันีอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการ ผ่านส่ือท่ีมีการเสนอข้อมลูอย่างทนัเหตกุารณ์ โดยมี
ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2540 เน่ืองจากจะมีการจดัแสดงค่าดชันีทกุวนัในเว็บไซต์ ttp://.index.db.com 
และใน Bloomberg 
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Index Bloomberg Ticker 
DB Commodity EUR DBLCMCTE <Index> 

 

32.7 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
1. การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
2. การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ)  กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญั
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปัน
ผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
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(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน
ผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.8 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หาก 
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอ
มติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่เท่ากนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.9 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จํากดัสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดใน
โครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือ       
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.10  เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือ

กลุม่ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 

32.11 หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็น

ผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิด

บญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของ  บริษัทจดัการ 

 

32.11  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้
กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติ
อเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกาและรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ี
สําคญัในสองกรณี คือ 
 
(1) ต้องถูกหกัเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ 
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FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้
กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทํา
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตาม

ภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 

(ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ

ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของ
รัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ี
กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ี
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้

ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

ข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็น

และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/

หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/สบัเปล่ียน/โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่

ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว

แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้อง
ขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ไมมี่ 
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