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เสนอขายตอ่ 
ประชาชนทัว่ไป 

 
 

มูลคา่โครงการ 
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คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ 

กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ 
ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้
ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 
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การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ
กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมี
หลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จํากดั 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฏหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนั
การเงิน 

สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียน
กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด ยูโอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

 

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 ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ 

 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund 

 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBSDF 

 
1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด  
เง่ือนไขอ่ืนๆ   :   ไมมี่ 
 

1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท 
 
เง่ือนไข :  

 
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
 
2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.00 บาท 

 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.00 หน่วย 

 
2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ 

 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.00 บาท 

 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท 

 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท  

 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน 
 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน 

: 
: 

1 บาท 
1 หน่วย 
 

2.9 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา 
 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา 

: 
: 
ไมกํ่าหนด 
ไมกํ่าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน  
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 

กองทนุมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบสนองการลงทนุของผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยกองทนุจะเน้นลงทนุใน
ตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งบริษัทดงักล่าวมีประวติัการจ่ายเงินปันผลท่ี
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลท่ีดี หรือ มีแนวโน้มการลงทนุท่ีดีในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม 

 
: 

 
พิเศษ 

 
3.3 นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

รายละเอียด :  

กองทนุจะนําเงินลงทนุท่ีระดมได้ไปเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี
ประวติัการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลท่ีดี หรือ มีแนวโน้มการลงทนุท่ีดีในอนาคต โดยผู้จดัการ
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กองทนุจะพิจารณาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทนุของบริษัทเป็นหลกั 
ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัโดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ประวติัการจ่ายเงินปันผลในอดีต 

2. ผลประกอบการในปัจจบุนัและในอนาคต 

3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนท่ีมีความมั่นคง และ/หรือ มีความผันผวนต่ํา รวมถึงสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ประกอบด้วย ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทดงักลา่วโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเงินทุนส่วนท่ีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี  ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทท่ีลงทุน  
ไตรมาสละ  1 ครัง้ โดยผู้ จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment 
Committee) อย่างไรก็ตามหากมีปัจจยัหรือเหตการณ์ท่ีผู้จดัการกองทนุมีความเห็นว่าอาจเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงาน
หรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญัก่อนรอบการพิจารณา ผู้จดัการกองทนุจะปรับเปลี่ยนการ
ลงทนุในหุ้นดงักลา่วให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ข้างต้น 

ทัง้นีก้องทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ่งหลักทรัพย หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนีท่ี้มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured 
Notes) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non 
– investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้
ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (specific 

fund) 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ 

 
: 

 
ไมมี่ 

3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี ้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.6.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือผู้ ออกหรือคู่สัญญาเป็น 
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) หุ้น 

(2) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารแห่งทนุหรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข) บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้น 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6.2 ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่ 

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้ นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น 
ผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) 
ด้วย หรือ  

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

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
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(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น 
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนด
และอนญุาตโดยกร ะทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่
ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจาก 
ผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย 

(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 
หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
เง่ือนไข  

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  และ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.6.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ 

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่า
สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
 
3.6.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.6.5 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1 – 3.6.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ้ 
ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไป
ตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
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3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.2 (2.1) 

(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  
 
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1(2) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
(auto redemption) 

 
3.7.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.4 (1) (2) หรือ (4) 

(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.5 (1) 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

 
3.7.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัท 
จดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผู้ออก
หุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่างด้วยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ 

(4) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ทัง้นี ้ตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.7.4 (1) และตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.7.4 (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 (2.6) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1) ท่ีบคุคลรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 

 
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.4 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบุคคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 
3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

 
3.7.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
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กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทัง้นี  ้แทน
อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 หรือข้อ 3.7.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
3.7.8 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทํา และ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฎในบญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

 
3.7.9 ในกรณีของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ   
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท
ตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่า
รวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีหรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปีไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมท่ีมีการกําหนดอายุโครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไปทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้  ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบัญชีนัน้จนถึงวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 

 
3.7.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
3.7.11 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
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(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

 
3.7.12 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.13 ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี 
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

 
3.7.13 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.12 จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวนสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

 
3.7.14 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน 

 
3.7.15 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.16 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
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จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ  

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี  ้การลดสัดส่วนการถือหุ้ นดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้ นของบริษัท 
จดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

 
3.7.17 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้างต้น  หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.9 ข้อ 3.7.14 ข้อ 3.7.15 และข้อ 3.7.16 
และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพ่ิมเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.18 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ 29 “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ 30 “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

กองทนุรวมไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล  

 
5. การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 

 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์  14 
 

 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

 
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้น
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน 
ท่ีได้จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่ง 
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
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เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้

 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงั
ไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่า 
ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จาก
การรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
เง่ือนไขเพิ่มเติม : ไมมี่ 

 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: สํานกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 02-724-5265 โทรสาร 02-724-5277 
 
6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปล่ียนผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดังต่อไปนี  ้ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอ่ืนใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิก
สญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(6) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้อง
ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข
ดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” 
ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจดัการโอนทรัพย์สิน
และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ทําหน้าท่ีได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสัง่เป็น
อยา่งอ่ืน 
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6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานเลขท่ี  90  ถนนสาทรเหนือ  สีลม  บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 02-724-5265  
โทรสาร 02-724-5277 และท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

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

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ท่ี 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย 

ไมมี่ 
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10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2343-3000 และสํานกังานทัว่ประเทศ 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 
 

11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมมี่ 
 

12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมมี่ 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุ
ของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดย
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ รวมทัง้ปิดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุแหง่ 

 
13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี และคู่มือ
ผู้ลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะ
จัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการ
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ขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว)  โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบ 
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเตม็จํานวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน 
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 
เข้ากองทนุเปิดนีต้ามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบุในข้อ 17.2 และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ใน 
ข้อ 17.3 

 
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร
หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้
ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์” โดยบญัชีดงักลา่ว
เป็นบญัชีท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- บญัชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

และบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

หลังจากท่ีบริษัทจัดการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซือ้แล้ว  
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้(ถ้ามี) โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตข้อ 14.2.7 
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13.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทุนตามท่ี
สัง่ซือ้หลงัจากท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการ
สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ในวนัเดียวกัน และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทุกรายเป็นมลูค่าขัน้ต่ํารายละ 2,000บาท  (สองพนับาทถ้วน) 
บาท(จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดบัแรก โดยส่วนท่ีเหลือจะ
จดัสรรให้ตามสดัสว่นมลูค่าท่ีสัง่ซือ้หกัด้วยมลูค่าขัน้ต่ําท่ีได้ทําการจดัสรรให้แล้ว หากมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือมี
ไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรมลูค่าเงินทนุ
ของโครงการคงเหลือท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วย   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
ไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่
บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคล
ดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สน.22/2552 เร่ืองการจัดตัง้กองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่า
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะยติุการจําหน่าย
หน่วยลงทนุและแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตาม
สดัส่วนของเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนั
เน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วย ลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอ่ืนได้ 
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13.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

ไมมี่ 

 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
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/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก     

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 24 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ 
และการประกาศมลูคา่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน 
กรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทุกวัน 
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเร่ิมทําการขาย 
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้
ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป 
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14.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี และคู่มือ
ผู้ลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะ
จัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะต้องสัง่ซือ้โดยระบุเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกของการสัง่ซือ้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
และไม่ต่ํากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) สําหรับ
การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้
นําใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ี 
บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 13.7  
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
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14.2.2 ATM  

บริษัทจัดการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในคําขอใช้
บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่
สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดย 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบ ุ
ไว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้ 

หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 
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คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเ ร่ิมรับคําสั่ง ซื อ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
14.2.5  INTERNET 

บริษัทจัดการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในคําขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในคําขอใช้
บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก   
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

 
14.2.6  หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดได้ท่ีบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้

( 1 )   ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนในเวลาเดียวกนั ด้วยการ
ให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั
หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ือขอ
ใช้บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนและใบคําสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่การให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือ
สาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุนแบบคําขอดงักลา่ว 
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( 3 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไมต่ํ่ากวา่ครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุทกุเดือน ตามท่ี
ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ล่วงหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนั 
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
( 4 )  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

 
( 5 )  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการทํารายการท่ี
สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 
14.2.7  บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัร
เครดิตนัน้  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือ
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บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.2.8  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 
14.3.1  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทออม
ทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแส
รายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือ “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” ท่านสามารถลงวนัท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชี
ประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
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ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสัง่ซือ้นัน้ๆ 
ทนัที 

(3) ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 

 
14.3.2  ATM  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.3  TELE-BANK  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4  ไปรษณีย์ 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีท่ีชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.5  INTERNET  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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14.3.6  หกับญัชี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเง่ือนไขและ
ข้อกําหนดท่ีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไมเ่พียงพอท่ีจะหกัออกจากบญัชี
เงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
14.3.7  บตัรเดรดิต (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั บญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
14.3.8  การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
โดยได้พิสจูน์และ/หรือติดตาม เพ่ือระบตุวัตนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้แตไ่มส่ามารถระบไุด้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทาง จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้
ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบั



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์  29 
 

 

ธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขาย
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 4 วันทําการนับจากวนัท่ีบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซือ้ 
หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  

 
14.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 
14.6.1  กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะไมส่ามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมี
ผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะ
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ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

 
14.6.2  กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทุนยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 13.7 ทัง้หมด 

 
14.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ    

ผู้ ลงทุนสามารถทําการซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทุกวันทําการซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุ ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุภายใน 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป
ต่อไป โดยหากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจากการ
ท่ีได้รับชําระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีกองทนุรวมลงทนุได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีได้รับอนมุติัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์  31 
 

 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

15.1   รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ทัง้นีก้ารออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 
 
15.2   เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้ โดยจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
15.2.1  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

( 1 )  เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพ่ือ
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆจะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน 
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

( 2 )  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการสั่งซือ้ 
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ถกูต้อง พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ สั่งซือ้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หน่วยลงทนุ 
 
( 3 )  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 
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7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

( 1 )  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
ในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

( 2 )  นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการทํา
รายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ 
ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะกลุม่ก่อน โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมาย
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจัดการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่นําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

( 4 )  ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 
สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึ่งบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ 

 
15.2.3  ใบหน่วยลงทนุ 

( 1 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ 
ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข)  ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวน หน่วยลงทนุในใบ
คําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือ
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หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ 

(ง)  ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ่ง
จะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, TELE-BANK, ไปรษณีย์, Internet 
   
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  กรณีปกติ 

 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  : ทุกวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทํารายการครัง้แรกให้ผู้ ถือ

 หน่วยทราบภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็น
 กองทนุรวม 
 

16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ลว่งหน้าก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16.4 

ในการขายคืนหน่วยลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยท่ีต้องการขายคืน 
(ทัง้นีไ้มน้่อยกวา่ 1 หน่วย ) หรือจะระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ( ทัง้นีไ้มน้่อยกวา่ 1 บาท ) 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวน
หน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 , 20 

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับ 
ซือ้คืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับ 
ซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตัง้แต่วันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ  ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ใน
ระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ 

 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
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กําหนด  ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ   ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั    ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
16.3.1.3 TELE-BANK 

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

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใด ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 

 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ไมมี่ 
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16.3.1.7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
16.3.2  การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

การชําระเงินคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันรับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง  

(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทนุในการโอนหรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือนํา
เงินเข้าบญัชีท่ีได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
สัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซือ้คืน 
โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
16.3.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. หากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 

17. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

17.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุ
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เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(1) สบัเปล่ียนกบักองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมายงักองทนุรวมนีไ้ด้ 
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้   
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงันี ้ 

 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ภายในวนัและเวลาในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทาง ตามข้อ 16.3.3 และ 16.4 

 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 

(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าได้ในช่วงท่ีมีการเปิดเสนอขายครัง้แรกภายในวนัทําการสดุท้าย
ของช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ภายในวนัและเวลาในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง ตามข้อ 14.8 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจาก
การท่ีได้รับชําระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทนุรวมลงทนุได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

 
17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  

 
17.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุทัง้จํานวน จากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้

(3.1) กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการสบัเปล่ียนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไปเว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางท่ีเหลือไมถ่งึ 1 หน่วย ให้ทําการสบัเปล่ียนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปลี่ยนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดต้นทางท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3.2) กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถระบุจํานวนเงินท่ีต้องการให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าครัง้ละ 1 บาท 
(หนึ่งบาทถ้วน) (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จํานวนเงินของ
กองทนุเปิดต้นทางท่ีเหลือไมถ่งึ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) ให้ทําการสบัเปล่ียนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนเงินท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 
(4) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(5.1) กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และ
จะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 

(5.2) กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนั
ทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดังกล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ใน 
วนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือ ในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้  
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 
17.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
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หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืน 
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 
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19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ี
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนั
ทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) กรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุ เม่ือ
มีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประะเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศและกองทนุรวมต่างประเทศนัน้หยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับ
ไว้แล้ว 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ี
ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) หรือ 
(3) เกินหนึ่งวนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์  42 
 

 

รายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เหน็สมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะ
ดําเนินตามวิธีการดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการ
ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) กรณีท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

(2.2) กรณีท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาท่ี 
บริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป 
หมายเหต:ุ ส่วนต่างระหว่างมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกั
ด้วย จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

3. กรณีท่ีมีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบั 
ผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับ 
ผู้ ถือหน่วย 

4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั  
 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
 
22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1.1  สทิธิของบริษัทจดัการ  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขาย การรับซือ้คืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ใน โครงการจดัการกองทนุรวม 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดยได้รับ
ความอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
22.1.2  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ่งได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน  
(2) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภายใน
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ขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้  

(3) เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาไว้ซึง่
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(5) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

(6) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวม โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีการยติุหรือเลกิกองทนุรวม 

(7) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(8) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)  

(9) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลา
ทําการขาย การรับซือ้คืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(10) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

(11) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม  

(12) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
กองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ”  

(14) ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ได้รับอนมุติัตลอดจนข้อผกูพนัท่ีทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุ
ไว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด  

(15) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(16) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถงึการแตง่ตัง้ หรือเปล่ียนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง  

(17) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  

(18) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  

(19) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และนําผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
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ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  

(20) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นประจําทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษา
ไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(21) ไมก่ระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(22) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(23) จดัทํา หนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
และจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามรถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือ
ร้องขอ  

(24) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(25) ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป ในกรณี
ท่ีมีการจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําส่งรายงานดงักล่าวผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์
ของสํานกังาน 

(26) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(27) ยกเลกิกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”  

(28) เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม  

(29) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(30) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(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) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดยได้รับ
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ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามท่ีตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
ท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2) รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม  

(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  

(4) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมท่ีรับ
ฝากไว้  

(5) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(6) ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุรวม เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล 
การรับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ี
กองทนุรวมพึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม  

(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม  

(8) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ  

(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และคํานวณดอกเบีย้
ค้างรับ  

(8.2) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทของ หลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ  

(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์  

(8.4) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม  

(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวม และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้
คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(10) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาท่ีเป็นธรรม ใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติ ทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า หรือ
กรณีท่ีเป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ  และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบโดยพลนัทุกครัง้ท่ี 
บริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม  เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์  หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

(13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว  หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้  เม่ือเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่าย  จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  ไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ 

(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(15) ให้ความเหน็เก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหา
ในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 
60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(16) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการ มาตรา 125 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวทัง้ในปัจจุบนัและท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(17) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถงึประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว  
(18) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(19) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทนุรวม กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(19.1)   รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(19.2)   ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีท่ี   
ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักลา่ว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมผู้ดแูลผลประโยชน์
จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(20) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายเก่ียวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมาย ก.ล.ต.กําหนดโดยปฏิบติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

22.3.1  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  

(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 
22.3.2  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุรวม คําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืน ใบคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทนุรวม  

(2) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(3) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม  

(4) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(5) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง  

(6) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ  
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(7) สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการกองทนุรวม
กบับริษัทจดัการ  

(8) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(9) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสาร
อนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  

(10) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 

(11) ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
22.4 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่  
 
22.5 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่  

 
22.6 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ : ไมมี่  

 
22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตัวแทนผู้ ถือหน่วยลงทุนของท่ีปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง 
Country Fund) : ไมมี่ 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 
 
23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดย
ปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มี ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ 
บริษัทจดัการ 
 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
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บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดย
ปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มี ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ 
บริษัทจดัการ 

 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม 
โดยปิดประกาศไว้ ท่ีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย 
ท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคํา
ขอให้ทํารายการดงักลา่ว 

 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ 

: ไมมี่ 

 
 

คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลา
ถือครองท่ีกําหนดในโครงการ 

: ไมมี่ 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว 

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ 
ผู้ ถือหน่วย 

ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

ทัง้นีค้่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใด
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ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วย
มูลค่าหนี ส้ินทั ง้หมด ท่ียัง ไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.065 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วย

มูลค่าหนี ส้ินทั ง้หมด ท่ียัง ไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วย
มูลค่าหนี ส้ินทั ง้หมด ท่ียัง ไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 

 
 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวม  
ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

(2) ค่าจดัทํา และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม่ทุกรอบปีบญัชีค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่ง
รายงานประจําปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกลา่ว รายงานและจดหมายต่างๆ ถึง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  
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(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุ
เช็ค คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(4) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม  

(5) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 

(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวม 
เช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม  

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  

(9) ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ: 

อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.685 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วยความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดงักลา่วในงวดเดียวหรือเฉล่ียตดัจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

 
23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ 
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ี
ไม่สงูกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทุนรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ 
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง  
 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคา
หน่วยลงทนุ 

 
1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 
2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  
ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุ
เพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง  โดยตดัทศนิยมตําแหน่ง
ท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
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และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้อง              

2. จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(5) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(6) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(7) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน 
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หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน  
5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(8) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั 
ทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้น
แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา 
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 

 
2. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่ง
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
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ชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 

 
3. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 31 สงิหาคม ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 สงิหาคม 2554 
 

26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  

กองทนุรวมมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผล 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการรับเงินปันผล  

กองทนุรวมมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผล 
27.2 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได้  เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus 
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
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ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.3 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 

 
27.4 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิทีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานของ 
บริษัทจดัการ  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ  

(ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน  

(ง) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัทําหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุและนําสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทนัทีท่ีการบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง  

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ 31 

 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฏหมาย แต่ทัง้ นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ 
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําเฉพาะท่ีเป็นสถาบนัการเงิน และหน่วยงานของราชการเทา่นัน้ 
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28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

28.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 

(2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม
เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ 

 
28.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 

 
28.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
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29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1 สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
29.2 หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด 

(2) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(3)  ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข)   มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน 
  
29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 

30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(1) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

(2) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก่้อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
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30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ี  5 ท่ีปรากฎเหตตุาม 29.3(1) หรือตัง้แต่วนัทําการ
ท่ีปรากฎเหตตุาม 29.3(2) หรือ 29.3(3) 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการท่ี 5 ท่ีปรากฏ
เหตตุาม 29.3 (1) หรือวนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.3 (2) หรือ 29.3(3) 

(ค) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวัน 
ทําการท่ี 5 ท่ีปรากฏเหตตุาม 29.3 (1) หรือวนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.3 (2) หรือ 29.3(3) เพ่ือรวบรวมเงิน
เทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ี 5 ท่ีปรากฏเหตตุาม 29.3 (1) หรือวนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.3 (2) หรือ 29.3(3) 
และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม 

 
เง่ือนไขอ่ืน : 

กรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.6 และบริษัทจดัการเหน็สมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก่้อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเร่ืองดงักล่าวก่อนวันเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้ สํานกังานคณะกรรมการ กลต. พิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การให้บริษัทจดัการปฏิบติัเป็นอย่าง
อ่ืนได้ สําหรับการดําเนินการเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีมีความจําเป็น หรือสมควร 
 

31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้
ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตาม
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สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

32. ข้อกําหนดอ่ืนๆ 

32.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวม
ได้ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

 
32.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และใน
กรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.3 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
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32.4 กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดั (benchmark)  กบัดชันีราคา SET High Dividend 30 Index 
 
32.5 ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

32.5.1  ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีกองทนุไป
ลงทนุ ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความ
ผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 
 
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจดัการวิเคราะห ป จจยัต างๆท่ีมีผลกระทบต อราคา และคดัเลือกตราสารท่ี
มีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนีร้วมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสาร
ทนุโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
 
32.5.2  ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความเส่ียงจากตราสารหนี ้
ท่ีกองทนุรวมไปลงทนุท่ีอาจจะมีการผิดนดัชําระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีน้ัน้ๆไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบีย้มาจ่าย
เม่ือถึงวนัท่ีครบกําหนดท่ีต้องจ่าย โดยมีสาเหตมุาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทนุหรือไม่มีสภาพคลอ่งพอท่ีจะมาจ่ายคืน 
เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆของผู้ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารท่ี
มีคุณภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในส่วนนี ้รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละ 
ตราสารทนุโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
 
32.5.3  ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถจะควบคมุได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการ จะวิเคราะห์ป จจัยต างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต อราคา และยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุไปลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทุนได้
ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
32.5.4  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทนุ (Liquidity Risk)  คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
ตราสารท่ีมีสภาพคล่องในการซือ้ขายต่ํา  ทัง้นีส้ภาพคล่องดงักล่าวเกิดจากอปุสงค์และอปุทาน และคณุภาพของตราสาร 
ณ ขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งค่อนข้างสงู
เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
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32.6  ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1.   การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กินหนึง่ในสามของ
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)   นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)   บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)   กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทัง้นี  ้ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2)   การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
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สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)   กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อ ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.7   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.8   การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการ
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ี
ของบริษัทจดัการ 
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32.9   เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบุในข้อ 32.10 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูให้ 
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.10  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัใน
สองกรณี คือ 
 
(1)   ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI 

(2)   ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
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ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1)    ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือ   
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด  บริษัทจดัการ 
ขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้
ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1)   ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
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การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี่ 
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