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ค าจ ากดัความ 

 

ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอยำ่งอื่น ค ำจ ำกดัควำมตำ่งๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่
ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี

กองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี

หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี

บริษัทจัดการ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมำยถึง บคุคลที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ขำย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำต
ให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมำยถึง ทกุวนัและเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมำยถึง วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรก ำหนดไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำร 

วันและเวลาท าการสับเปลี่ยน      หมำยถึง            วันท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรก ำหนดไว้   
การถอืหน่วยลงทุน      ในรำยละเอียดโครงกำร 

การสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  หมำยถึง            กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้น
ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง              
(“กองทุนเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงกำร
จดักำร 

ค าเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปท่ีผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ต้องปฏิบตัิตำมประกำศว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ หำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุ บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 
  (ถ้ำมี) 
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณี           หมำยถึง         มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
สับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน   ในกรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุ หกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ย 
  ลงทนุ (ถ้ำมี) 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี    หมำยถึง            มลูค่ำหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน                                    ในกรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่
ถูกต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้แต่วันที่รำคำหน่วย     
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขำยคืน
หน่วยลงทนุที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือกำรจ่ำยเงิน
ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้อง
กับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวน
หนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกัดที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จ ำกดันัน้ 

กิจการ หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่
มีหลักทรัพย์ซือ้ขำยในศูนย์ซือ้ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหำชน จ ำกดั 

กลุ่มกิจการ  หมำยถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ 
สภำวิชำชีพก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

อายุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนัก   หมำยถึง  อำยุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ำ้หนกัของกระแสเงินที่จะได้รับจำก
(portfolio duration)   ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฏหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ
สถำบนักำรเงิน 
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สมาคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตและ
จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก .ล.ต. โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อท ำกำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี ชวัร ์เดลี 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
1.1 ช่ือโครงกำรภำษำไทย   :  กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี
 
1.2 ช่ือโครงกำรภำษำองักฤษ  : UOB Sure Daily Open-ended Fund   
 
1.3 ช่ือยอ่    : UOBSD 
 
1.4 ประเภทโครงกำร   : โครงกำรเปิด 

กำรระดมทนุ    : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อำยโุครงกำร  :              ไมก่ ำหนด  
 
1.6 ลกัษณะโครงกำร   :  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย   
   
2.1 จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 40,000 ล้ำนบำท   
 
2.2 มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย :  10 บำท 
 
2.3 จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 4,000,000,000 หนว่ย 
 
2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
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2.5 รำคำของหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10 บำท (สบิบำทถ้วน)    
 
2.6 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บำท   

ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย ไม่มีมูลค่ำขัน้ต ่ำ
หรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
2.7 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บำท 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่ำขัน้ต ่ำ
หรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
2.8 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 1 บำท 

จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 1 หนว่ย 
 
2.9 มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด 

จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ :  ไมก่ ำหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงกำร   

เพื่อตอบสนองผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำ นิติบคุคล รวมทัง้สถำบนัตำ่งๆ ที่ต้องกำรผลตอบแทนที่ดี และแน่นอนจำกกำร
ลงทนุในตรำสำรหนีภ้ำครัฐที่มีรัฐบำลเป็นผู้ค ำ้ประกนัเงินต้นและดอกเบีย้ทัง้จ ำนวน และเงินฝำกธนำคำร 
 
3.2  ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.3  นโยบำยกำรลงทนุ : ตรำสำรแหง่หนี ้  

เน้นลงทนุในตรำสำรแห่งหนีภ้ำครัฐ ได้แก่ ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบำล ตรำสำรแห่งหนีท้ี่ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 
และรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลงัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั และเงินฝำกธนำคำร ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน
เมื่อทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือมีอำยสุญัญำไมเ่กิน 397 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือเข้ำท ำสญัญำ 

ทัง้นี ้จะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรหนีท้ี่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิง
กับตัวแปร (Structured Notes) สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) และตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจัดอนัดับควำม
นำ่เช่ือถือ (Unrated Securities) รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (non – investment 
grade) 
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ทัง้นี ้กองทนุอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (non – investment grade)  เฉพำะ
กรณีที่ตรำสำรหนีน้ัน้ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทำ่นัน้ 
 
3.4  ลกัษณะพิเศษ :   กองทนุรวมตลำดเงินในประเทศ 
 
3.5  กำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ี 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมำยจะลงทนุ 

เง่ือนไขพิเศษ : 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
3.6.1    ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตรำสำร หรือสญัญำที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญำ
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น  
ผู้ออก ซึง่ก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ออก ตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating)  
ด้วย  หรือ 

(ข)  อันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค ำ้ประกัน อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 

(2)  ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตรำสำรภำครัฐไทย อนัได้แก่   

(ก)  ตัว๋เงินคลงั 

(ข)  พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
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(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุเพื่อ
กำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(2.2)  ตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมำยถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. อนญุำตให้เสนอขำยในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ำกดั หรือที่ออกภำยใต้ข้อผูกพนัที่
ก ำหนดและอนญุำตโดยกระทรวงกำรคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช ำระรำคำเต็มมลูคำ่ที่เสนอขำยจำก 
ผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้ตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะตำมเง่ือนไขท้ำยข้อ 3.6.4 ด้วย 

(2.3)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 

(2.4)  ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(2.5)  ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำร แห่งหนีต้ำม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) หรือ (2.3) 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ในกรณีตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.6.1 เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่น
รูปอตัรำดอกเบีย้คงที่ หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 

กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกันของบุคคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.6.1 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทัง้
จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก ำหนดลบล้ำง หรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงิน 
และดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.6.2    หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงินในประเทศ 

หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.6.3 เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
 
3.6.4 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบั 3.6.1 - 3.6.3 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

เง่ือนไข : 

1.  ตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้ตำมข้อ 3.6.1 (2) (2.2) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(2)  มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะเสนอรำคำ
ซือ้และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักลำ่ว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ และ 
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(3)  เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ในกรณีที่เป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นตรำสำรที่มีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือ
ของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วเป็นรัฐวิสำหกิจตำม
กฎหมำยตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำร/ผู้ออกอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) เทำ่นัน้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบคุคลต่ำงประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกตรำสำรดงักลำ่วไม่มี
อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) ตรำสำรนัน้ต้องมี
บริษัทจดักำรไมต่ ่ำกวำ่สำมรำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร 

2.  ตรำสำรแหง่หนี ้ตำมข้อ 3.6.1 ที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีก ำหนดวนัช ำระหนีต้ำมตรำสำรเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น หรือไมเ่กิน 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุในทรัพย์สนิหรือเข้ำ
ท ำสญัญำ 

(2)  มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตเ่ป็นตรำสำรภำครัฐไทย 

(ก)  อนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือระยะสัน้ 

(ข)  อนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นสำมอนัดบัแรกที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือระยะยำว 

(ค)  อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่เทียบเคียงได้กับสองอนัดบัแรกของกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสัน้ตำมที่สถำบนัจัด
อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือได้เปรียบเทียบไว้ 

(3)  ไมใ่ช่ตรำสำรแหง่หนี ้ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  หุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือตรำสำรอื่นท่ีมีลกัษณะด้อยสทิธิในท ำนองเดียวกนั 

(ข)  หนว่ยลงทนุหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตรำสำรแหง่หนี ้

(ค) ตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง 

ควำมใน (2) ให้ใช้บงัคบักบักำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝำกตำมข้อ 3.6.3 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุด้วย 

3.  กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.6 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ บริษัทจดักำรต้องด ำรงอำยถุวัเฉลี่ยแบบถ่วง
น ำ้หนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กิน 3 เดือน 

4.  กรณีที่กองทนุมีอำยถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน ำ้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึง่เกิน 3 เดือนติดตอ่กนัเป็นระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรไม่
วำ่จะเกิดจำกกำรลงทนุเพิ่มหรือไมก็่ตำม ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  จดัท ำรำยงำน โดยระบอุำยถุวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ำ้หนกัของกองทนุรวม และสำเหตทุี่ไม่สำมำรถด ำรงอำยถุวัเฉลี่ยแบบ
ถ่วงน ำ้หนกัตำมข้อ 2 ได้ และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  สง่รำยงำนดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัสดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลำ่ว 

(ข)  จดัเก็บส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร 

(2)  ด ำเนินกำรแก้ไขให้อำยุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ำ้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 3 เดือน ภำยในโอกำสแรกโดย
ค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลำ่ว เว้นแต่
บริษัทจดักำรสำมำรถแสดงให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นวำ่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดอนัท ำให้บริษัทจดักำร
ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรดงักลำ่วได้ 

(3)  จดัท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขอำยถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน ำ้หนกัได้ โดยให้ระบอุำยถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน ำ้หนกั
ของกองทนุ และวนัท่ีสำมำรถแก้ไขได้ และด ำเนินกำรตำม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 

5.  ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขอำยถุวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ำ้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้เหลือไม่เกิน 3 เดือน 
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไมต้่องค ำนงึวำ่ระยะเวลำตำมข้อ 4 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม่ 

(1)  จดัท ำรำยงำนเมื่ออำยุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ำ้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินสี่เดือน และทกุครัง้ที่เพิ่มขึน้เกินหนึ่งเดือน
ตำมล ำดบั โดยรำยงำนดงักลำ่วให้มีสำระส ำคญัตำมข้อ 4 (2 ) โดยอนโุลม 

(2)  สง่รำยงำนตำม (1) ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลำ่ว 

(3)  จดัเก็บส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ที่บริษัทจดักำร 
 
3.7 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้เป็นไปตำม
ประกำศที่แก้ไขด้วย 
 
3.7.1   บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
 
3.7.2 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บุคคลใดเป็น ผู้ ออก ผู้ สั่งจ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลักหลัง  
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ มีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั 
หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ไมเ่กินอตัรำดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีที่เป็นทรัพย์สนิท่ีธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อ
ค ำนวณเฉพำะธนำคำร หรือบริษัทเงินทนุรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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(2)  ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคู่สญัญำ เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.3   กำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หำกทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดัของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่ำวโดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ ออก ผู้ สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำรำยนัน้ได้ไม่เกินอัตรำส่วน
ดงัตอ่ไปนีแ้ล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1)  อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดักบัร้อยละ 5 ของมลูคำ่ ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)  อตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.2 
 
3.7.4   บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีสภำพคล่องสูงดังต่อไปนี ้โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เมื่อค ำนวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ 

(1) เงินสดสกลุเงินบำท 

(2) เงินฝำกสกลุเงินบำท ทัง้นี ้ต้องเป็นเงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

(3) ตัว๋เงินคลงัที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะ หรือ 

(4) พนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทยประเภทระยะสัน้ 
 
3.7.5 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำ
ใช้เงิน ที่ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสินเช่ือ
ที่อยู่อำศยั หรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ เป็นจ ำนวนที่มีมูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม   

อตัรำส่วนตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคบักับกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดอำยุโครงกำรตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพำะใน
ระยะเวลำหกเดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทนุรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดตำม
วรรคหนึง่ ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วให้มีมลูคำ่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลำ่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เป็นไปตำมอตัรำสว่นดงักลำ่ว  

เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคสำมแล้ว ให้บริษัทรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
แจ้งให้ส ำนกังำนทรำบภำยในห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำนจำกบริษัทด้วย  
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หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคสำมได้ ส ำนกังำนอำจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.6 ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวน 
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำน
เพื่อไมต้่องน ำกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผนัผวน
ดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.5 ได้ส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.7 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมูลค่ำธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  ทัง้นี ้กำรค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรค ำนวณโดยใช้มลูคำ่หลกัทรัพย์
ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว 

ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ำท ำธุรกรรม มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง หำก
ตอ่มำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยมิได้เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำน
ดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทัง้จัดท ำส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้   
 
3.7.8  บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย 
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย หรือธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้นับมูลค่ ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของ 
ใบแสดงสทิธิดงักลำ่ว รวมในอตัรำสว่นส ำหรับหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลำ่วที่ก ำหนดในประกำศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจไม่นบัมลูค่ำของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอตัรำสว่นท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 3.7.2 ก็ได้ 

มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่น ำมำค ำนวณรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งให้มีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)   ในกรณีของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   นบัมลูคำ่ของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียที่กองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว หรือ 

(ข)   นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียดงักลำ่วลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัรำสว่นส ำหรับทรัพย์สินที่ก ำหนด
ไว้ในโครงกำรนี ้โดยถือเสมือนหนึง่วำ่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยตรง   

(3)   ในกรณีของธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งกำรให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัรำสว่นส ำหรับหลกัทรัพย์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.2 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำ
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กองทุนยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจไม่นบัรวมในอตัรำสว่นที่ค ำนวณตำมคู่สญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 
3.7.2 ก็ได้ 
 
3.7.9 ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนตำมข้อ 3.7.2 ให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตำม 
ข้อ 3.7.10 ด้วย  

(1)    ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลำ่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำร จะค ำนวณอตัรำส่วนที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณ อตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมำกกวำ่หนึง่รำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้  ประกนั บริษัทจดักำรจะเลือก
ค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.10  กำรค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมข้อ 3.7.9 จะท ำได้ตอ่เมื่อบคุคลดงักลำ่ว
ได้ท ำกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำม  
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.7.11  ในกรณีที่ตรำสำรแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำส่วนที่
ก ำหนดในข้ำงต้น หำกต่อมำ ตรำสำรแห่งหนี ้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยถกูปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ให้บริษัท
ด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประกำศให้ทรำบถึงเหตดุงักลำ่ว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำน  
 
3.7.12  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดใน
ข้ำงต้น หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึ่ งทรัพย์สิน
ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดงักล่ำวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่
บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.13  ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศที่ สน. 24/2552 เร่ือง กำรลงทนุและกำรมีไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2552 ดงันีค้ือ 

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นกำรใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว เว้นแต่กรณีที่มี เหตจุ ำเป็นและสมควรโดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน และ 
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(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึง่หุ้นของบริษัทดงักลำ่ว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้โดย
กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำร
ลดสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรลดสดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มำจำก
กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.14 ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือได้มำซึ่งทรัพย์สินที่มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดไว้ หำกต่อมำทรัพย์สินนัน้มี
มลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วติดตอ่กนัเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำร โดยไม่ได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้มำเพิ่มเติม ให้บริษัทจดักำร
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่น และวนัที่ทรัพย์สิน
มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่น และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  สง่รำยงำนดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัสดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลำ่ว 

(ข)  จดัเก็บส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร 

(2)  ด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นกำรลงทนุภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั  แตต้่องไมเ่กิน 30 
วนันบัแตว่นัท ำกำรสดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลำ่ว เว้นแตบ่ริษัทจดักำรสำมำรถแสดงให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เห็นวำ่ที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดอนัท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

(3)  จดัท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขอตัรำสว่นกำรลงทนุได้ โดยให้ระบ ุช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่ว และวนัท่ีสำมำรถแก้ไขได้ และด ำเนินกำรตำม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 

มิให้น ำควำมในข้อ 3.7.7 วรรคสองและวรรคสำม  ข้อ 3.7.11  และข้อ 3.7.12 
 
3.7.15  ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถแก้ไขอตัรำสว่นกำรลงทนุให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ได้ ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิ
ตำมข้อ 3.7.18 โดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยไมต้่องค ำนงึวำ่ระยะเวลำตำมข้อ 3.7.14 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม่ 
 
3.7.16 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดใน
ข้ำงต้น หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยไม่เข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.7.5 วรรคสำมถึงวรรคห้ำ ข้อ 3.7.7 วรรคสอง
และสำม ข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.12  ข้อ 3.7.14 และข้อ 3.7.15 และกำรเกินอตัรำสว่นดงักล่ำวมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้
ทรัพย์สนิมำเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยใน
สำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร
เพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
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3.7.17  กรณีที่บริษัทจดักำรได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.6 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หำกต่อมำ
ทรัพย์สินดงักล่ำวมีคุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ให้ 
บริษัทจดักำรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิ และวนัที่ทรัพย์สินนัน้ขำด
คณุสมบตัิ และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   สง่รำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรจำกวนัที่เกิดกรณี
ดงักลำ่ว 

(ข)   จดัเก็บส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร 

(2)   จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน 30 วนั
นบัแต่วันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ เว้นแต่บริษัทจัดกำรสำมำรถแสดงให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. เห็นว่ำมีเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดอนัท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่ก ำหนดใน (2) ได้ 

(ข)  บริษัทจดักำรด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย ณ วนัที่บนัทึกมลูค่ำทรัพย์สินเป็นศนูย์ หรือวนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำ  
ผู้ออกหรือคู่สญัญำในทรัพย์สินดงักลำ่วไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้เป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนัน้ (set aside) ตำมหลกัเกณฑ์ใน
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุ 

(3)  จัดท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือเมื่อทรัพย์สินนัน้เปลี่ยนแปลง
คณุสมบตัิจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกองทนุดงักลำ่วโดยให้ระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลำ่ว และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้ถกูจ ำหนำ่ยไป หรือวนัท่ีคณุสมบตัิเปลีย่นแปลง แล้วแตก่รณี และด ำเนินกำรตำม (1) 
(ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.7.18 ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิที่ขำดคณุสมบตัิที่กองทนุอำจลงทนุหรือมีไว้ได้ ให้บริษัทจดักำร
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไม่ต้องค ำนงึวำ่ระยะเวลำตำมข้อ 3.7.17 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม่ 

(1)  จดัท ำรำยงำนเมื่ออตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วเพิ่มขึน้ทกุร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ และวนัท่ีอตัรำสว่นเพิ่มขึน้ 

(2)  สง่รำยงำนตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัท่ีเกิดกรณีดงักลำ่ว 

(3)  จดัเก็บส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ที่บริษัทจดักำร 

ควำมในวรรคหนึง่มิให้ใช้บงัคบักบักรณีตำมข้อ 3.7.17 (2) (ข) 
 
3.7.19 ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงต้นจะไมน่ ำมำบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรำกฏเหตตุำมหวัข้อ “กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
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3.7.20 ในกรณีที่กองทนุได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของกองทุนโดยชอบก่อนวนัที่ 1 มกรำคม 2554 แต่ไม่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในข้อ 3.6 และ 3.7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนี ้บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วต่อไปก็ได้ แต่หำกทรัพย์สิน
นัน้เป็นตรำสำรที่ก ำหนดอำยซุึง่ได้หมดอำยลุง หรือได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินนัน้ไปเท่ำใด บริษัทจดักำรอำจคงทรัพย์สินนัน้
ไว้ได้เพียงจ ำนวนที่เหลอื 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่ำย 
 

5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถ
ช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจัดกำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อ กองทุนรวมตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดกำรได้บนัทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรจะไม่น ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้น
โอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มี
เงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ย
เงินคืนเป็นอยำ่งอื่น 
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5.1.4 เมื่อมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมได้รับช ำระหนีต้ำม
ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงินบริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
 
5.2.1  ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อม
เหตุผลว่ำในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึ่ ง 
ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สนิ ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยพร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี  ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สินดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. และจะ
ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สนิดงักลำ่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่วใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่
สำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิดงักลำ่ว 

ในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำ
สำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระ
หนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทไมต้่องน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในกำรเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 5.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับ
ช ำระหนีไ้ม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไปรวม
จ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ี
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ได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดักำร
อำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-724-5265   โทรสำร 02-724-5277  
 
6.2 เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ภำยใต้เง่ือนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้  
บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

( 1 ) เมื่ อบ ริ ษัทจัดกำรหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง  มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตั ง้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

( 2 ) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดักำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

( 3 ) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
กฎหมำยอื่นใดอันจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มำกกว่ำภำระหน้ำที่ที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิท ธิบอกเลิกสญัญำ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้ำงมำก ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้กำรบอกเลิกสญัญำ
จะต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

( 5 ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุรวม หรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทุน
รวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก .ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนั 
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นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เว้นแต่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.จะสัง่กำรเป็นอยำ่งอื่น โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หำกผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีกำรแก้ไขให้
ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. 
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั   

ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงตำมข้อใดข้อหนึง่ของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูล
ผลประโยชน์นัน้จะต้องท ำหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่ำงสมบรูณ์จนกว่ำจะจดักำรโอนทรัพย์สินและ
เอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำร
ทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมจ่ะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถท ำหน้ำทีไ่ด้
ทนัที ทัง้นีภ้ำยในระยะเวลำอนัสมควร เว้นแตบ่ริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะมีค ำสัง่เป็นอยำ่งอื่น 
 
6.3 สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สนิกองทนุรวม 

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-724-5265 โทรสำร 02-724-5277   

และทีบ่ริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นำยพิชยั  ดชัณำภิรมย์ หรือ นำยพจน์  อศัวสนัตชิยั หรือ นำงสำวจนัทรำ  วอ่งศรีอดุมพร หรือ นำงสำววนันิสำ  งำมบวัทอง 
หรือ นำยธนะวฒุิ  พิบลูย์สวสัดิ ์

บริษัท ธรรมนิติ จ ำกดั (มหำชน)  
267/1 ถนนประชำรำษฎร์สำย 1 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท์ 0-2587-8080 โทรสำร  0-2585-9204 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 

8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 

หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
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9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 
 

10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนำคำรยโูอบี  จ ำกดั (มหำชน) 
191 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   
โทรศพัท์ 0-2343-3000 และส ำนกังำนสำขำทัว่ประเทศ 

บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนใน
ภำยหลัง โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแต่งตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้ ในกรณีของกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่
เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้
ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยูก่่อนแล้ว 
 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 

12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหน่วยลงทนุที่เสนอขำยหน่วยละ  10 บำท บวก
ด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้หำกยอดรวมกำรสัง่ซือ้มีมูลค่ำครบ หรือเกินกว่ำจ ำนวนเงินทุนของ
โครงกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรจะปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยประกำศใน
หนงัสือพิมพ์รำยวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
ทกุแหง่ 
 
13.1 วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ และเอกสำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคญั พร้อมกับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถ
ขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร 
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13.2 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ รับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท (หนึง่หมื่นบำทถ้วน) ขึน้ไป โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ 
ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น ำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน 
รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืน 
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำม
ตำ่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และน ำสง่พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 13.7 และ/หรือเอกสำร
หรือหลกัฐำนอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ไปที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
13.3 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช ำระเงินคำ่ซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่
จ่ำยเงินธนำคำรท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน โดยลงวนัท่ีตำมวนัท่ีที่ซือ้แตไ่มเ่กินวนัสดุท้ำยของระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพำะ
สัง่จ่ำยบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดกำรเปิดขึน้  หลงัจำกที่บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ได้รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐำนกำรรับช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ได้เรียกเก็บเงินตำม เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วข้ำงต้น และได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มจ ำนวนแล้ว 

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิก
รำยกำรสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ 

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวนแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

เงินที่ได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ในนำมของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทุนที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
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13.4 วิธีกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ   

ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตำมที่สัง่ซือ้
หลงัจำกที่ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว 

แตห่ำกในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำมลูค่ำเงินทนุของโครงกำร บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุในกำรสัง่ซือ้
โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูคำ่เงินทนุของโครงกำรคงเหลอืไมเ่พียงพอตอ่กำร
จดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทุกรำยเป็นมลูค่ำขัน้ต ่ำรำยละ 10,000 บำทก่อนในล ำดบัแรก โดยสว่นที่เหลือจะ
จดัสรรให้ตำมสดัสว่นมลูคำ่ที่สัง่ซือ้หกัด้วยมลูคำ่ขัน้ต ่ำที่ได้ท ำกำรจดัสรรให้แล้ว หำกมลูค่ำเงินทนุของโครงกำรคงเหลือมีไม่
เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทุกรำยตำมมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ บริษัทจัดกำรจะท ำกำรจัดสรรมูลค่ำเงินทุนของ
โครงกำรคงเหลอืที่มีอยูท่ัง้หมดตำมสดัสว่นมลูคำ่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำรจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยไม่
จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
13.5 กำรคืนเงินคำ่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำรภำยหลงัจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก  หำกปรำกฏว่ำ
จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้ประชำชนได้ไมถ่ึงสำมสบิห้ำรำย หรือจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคำ่น้อยกวำ่ห้ำสิบล้ำนบำท หรือใน
กรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรจะยุติกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยในสิบห้ำวนันบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน  และคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดั
จำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืน
เงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ได้อันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง  บริษัทจัดกำรจะช ำระ
ดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกำรค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วตำมวรรคหนึง่ ให้ใช้รำคำตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ย ลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณ เว้นแตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ด ำเนินกำรเป็นประกำรอื่นได้ 
 
13.6 เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี 
 
13.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 

ในกำรขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวั พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 
ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดำ 

( ก ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 
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( ข ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ 

( ค ) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (เฉพำะชำวตำ่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ 

( ข ) ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

( ค ) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในกำรลงนำม 

( ง ) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 

( จ ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยและ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ โดยจะยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้ทกุวนัท ำกำรใน
เวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 
14.1  วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั  ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชี และคู่มือ 
ผู้ลงทุน ได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะ
จดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงกำรจดักำรกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
14.2  วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
14.2.1  บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้ สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) ส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกของกำร
สัง่ซือ้ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก และไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) ส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป โดยจะต้องกรอก
รำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น ำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่ำ
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สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวน รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ไปที่บริษัทจดักำร 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยไมม่ีมลูคำ่ขัน้ต ่ำหรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำม
ตำ่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และน ำสง่พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 13.7 และ/หรือเอกสำร
หรือหลกัฐำนอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ไปที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ในกำรสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่ำที่สัง่ซือ้ไว้ตำมที่บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
จดัสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับกำร
จดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิในกำรขำยหน่วยลงทนุให้ 
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถยื่นเอกสำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  ได้ตรวจสอบ
เอกสำรกำรสัง่ซือ้และเงินค่ำสัง่ซือ้ว่ำครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เจ้ำหน้ำที่ได้ลงนำมรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน  
 
14.2.2 ATM  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  และไม่
สำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มนัน้  

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตำมเง่ือนไขและ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำม
เสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสือพิมพ์
รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
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14.2.3  TELE-BANK  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
ค ำขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
บริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักลำ่ว และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำร
ทำงโทรศพัท์นัน้  

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร  และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์  บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
14.2.4   ไปรษณีย์  

บริษัทจัดกำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ 
บริษัทจดักำรก ำหนด  

ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่สง่มำยงับริษัทจดักำรผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะไมส่ำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
นัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทได้รับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  และ
ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
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14.2.5   INTERNET  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ลงนำมในค ำขอใชบัริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจัดสรรหน่วยลงทนุได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และไม่
สำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตนัน้  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำม
เสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  
 
14.2.6  หกับญัชี  

ผู้สนใจสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพำะที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนดได้ที่บริษัทจดักำรหรือที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเฉพำะที่เปิดให้บริกำรนีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงันี ้

 ( 1 ) ในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุเดือน ในเวลำเดียวกนัด้วยกำรให้
ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์หรือบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนัหรือ
บญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนด้วยจ ำนวนเงินท่ีเทำ่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริกำรนีส้ำมำรถติดตอ่บริษัทจดักำรหรือที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพื่อขอใช้
บริกำรโดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้ำ” ซึ่งกำรให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้
บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนค ำสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจัดกำรหรือสำขำของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท ำหนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ย
ลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำไว้ตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบุในแบบค ำขอดงักลำ่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดกำรเปิดขึน้  และจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไม่ต ่ำกว่ำครัง้ละ 1,000 บำท และเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกั
เงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพื่อซือ้หน่วยลงทนุทกุเดือน ตำมที่ 
ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้ำในรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย ซึ่งจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำร
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
ในกรณีที่วันดังกล่ำวตรงกับวันหยุด  บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบัตรเครดิตของ 
ผู้สัง่ซือ้ในวนัท ำกำรถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
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อนึง่คำ่ใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะเป็นภำระ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรแก้ไข “หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกค ำขอยกเลิกกำรใช้บริกำรและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” ฉบบัใหม ่ 

( 5 ) บริษัทจดักำรจะถือหลกัฐำนท่ีปรำกฎอยูก่บัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์ 
และใช้อ้ำงอิงได้ 
 
14.2.7 บตัรเครดิต (ถ้ำมี) 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด  

ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทำงบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทำงบตัรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรับเงินค่ ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนดงักล่ำว และไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ำยงัไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบตัร
เครดิตนัน้  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นทำงบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภำยหน้ำซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำม
เสี่ยงใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิต
เป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวมำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.2.8 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
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14.3  กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
14.3.1  บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  

(1)   ผู้ลงทนุสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค  ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร เช็ค
ธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส ำนกังำนของบริษัทจดักำร  หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่รับค ำสัง่ซือ้ภำยในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจดักำรเปิดไว้ 
ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้

- ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัสำทร 

หรือ “บญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้-ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทกระแสรำย
วนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดไว้ ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้

- ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

- ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

- ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

- ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  

- ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

หรือ “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้ ของ
ธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้

-ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพฯ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมข้ำงต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่น ๆ 
ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

(2)  ในกรณีที่ เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือเช็คธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือเช็คธนำคำรที่ 
ผู้สัง่ซือ้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะยกเลกิค ำสัง่ซือ้
นัน้ๆ ทนัที  

(3) ในกำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจดักำร เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มจ ำนวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดักำรไมไ่ด้  
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(4)  ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  
 
14.3.2  ATM  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำก
ในจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.3  TELE-BANK  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกั
เงินในบญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่
บริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.4  ไปรษณีย์  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจัดกำรผ่ำนไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช ำระเป็นเช็ค 
ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค ำสัง่จ่ำยเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ ในกรณีที่ช ำระค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์  
ตัว๋แลกเงิน หรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้  
 
14.3.5  INTERNET  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำก
เป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้  และโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.6  หกับญัชี  

ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรให้มีกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีเงินครบตำมที่ระบุไว้ใน “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” เท่ำนัน้เพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุหำกเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มี
กำรหกับญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซือ้หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 กองทนุ 
และเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบใุน“หนงัสอืยินยอม
ให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ“ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกในงวดถดัไปตำมปกติ  
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อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจ ำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจำกบญัชี
เงินฝำกหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจ ำนวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรใช้บริกำรสัง่ซือ้  
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยดงักลำ่วทนัที โดยถือว่ำได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
14.3.7  บตัรเครดิต (ถ้ำมี) 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวมำยงั บญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.8  กำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีกำรอื่นๆ 

บริษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติมวิธีกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีกำรอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุในอนำคต เช่น บริกำรรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment) หรือวิธีกำรอื่นใดเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยไม่ถือว่ำวิธีกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำร 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับช ำระเงินคำ่ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยวิธีกำรอื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อย
กวำ่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตำมกำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินค่ำ
ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หำกบริษัทจดักำรไมไ่ด้รับใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุโดยได้
พิสจูน์และ/หรือติดตำม เพื่อระบตุวัตนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้แต่ไม่สำมำรถระบไุด้ ไม่ว่ำทำงใดทำงหนึ่งหรือหลำย
ทำง จนเป็นผลให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดักำรจะเก็บรักษำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชี
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรำยวนัในนำมของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดไว้กบัธนำคำร
พำณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะได้รับใบค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีได้รับใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4   กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และ
เพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำร
จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตำมวนัที่ได้รับ
ใบค ำสัง่ซือ้พร้อมเงินคำ่ซือ้เต็มจ ำนวน  

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจัดสรรตำมสดัสว่นที่ซือ้เข้ำมำ ทัง้นี  ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

บริษัทจดักำรจะไม่จัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้ำ
ข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.5 กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ช ำระคำ่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับกำรจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค ำขอเปิดบญัชีภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับ
กำรจดัสรรนัน้  
 
14.6  เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
14.6.1 กรณีหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วปรำกฏวำ่หำกขำยหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหำในกำรบริหำรและจดักำรกองทนุรวม ไมว่ำ่จะไมส่ำมำรถด ำรงสดัสว่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรืออำจจะมีผลท ำให้ไม่
สำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนได้  หรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่
กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะแจ้งลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั ก่อนวนัท ำกำรหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกำศ 
ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และลงประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
14.6.2  กรณีปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรมีสทิธิจะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้ 

( 1 )  กรณีเอกสำรหรือข้อมูลที่บริษัทจัดกำรได้รับจำกผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  หรือกรณีที่ 
บริษัทจดักำรเกิดข้อสงสยัวำ่กำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นกำรฟอกเงิน 

( 2 )  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสยีหำยแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุ และ /หรือจ ำนวนเงินของ กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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( 3 )    กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.7  เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดกำรจะต้องขอเ ปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบัญชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัพร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องตำมข้อ 13.7 ทัง้หมด  
 
14.8 วนัและเวลำท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

ผู้ลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย หรือรับซือ้คืนทกุวนัท ำกำรในเวลำท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั 
จดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
15.1 รูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
15.2 เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ 

บริษัทจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

( 1 )     เมื่อสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับกำร
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืน 
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

( 2 )     นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจดักำรออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน ำไปใช้หลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ใน
กำรออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท ำเมื่อบริษัทจัดกำรเห็นสมควรเทำ่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
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(ค) นำยทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำม
จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในใบค ำขอ
มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะให้ออกใบหนว่ยลงทนุส ำหรับหนว่ยลงทนุจ ำนวนเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรและ
ประทบัตรำส ำคญั หรือลำยมือช่ือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฏหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้ จึงจะถือวำ่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนดงักล่ำว จะต้องน ำใบหน่วยลงทุนมำสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้ำระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขำยคืนหน่วยลงทุน
ดงักลำ่วได้ 

( 3 )  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบับล่ำสุดเป็นรำยกำรที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  พร้อมทัง้
ด ำเนินกำรให้มีกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้ทำง
ไปรษณีย์ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสัง่ซือ้ หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

( 4 )  หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

( 5 )  นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึ่งได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำสให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ณ วนั
ดงักลำ่ว 

( 6 )  นำยทะเบียนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อ
ขอรับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร และตวัแทนสนบัสนุน และรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของท่ำน ทัง้นี  ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพำะกลุ่มก่อน โดย  
บริษัทจดักำรจะท ำจดหมำยแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนที่บริษัทจดักำรเร่ิมให้บริกำร
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 7 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้ำที่ท่ีจะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนของทำ่นบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยไม่น ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ 
นำยทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 
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16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 
16.1  ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   :   บริษัทจดักำร, ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน, ATM, TELE-BANK, Internet 
 
16.2  วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร 
 
16.3.1  วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
16.3.1.1  บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ในกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร  หรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน  

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ขำยคืน จะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบ
เอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 2.1 )  กรณีระบเุป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 หน่วย 
ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จะขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่
ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

( 2.2 )  กรณีระบเุป็นจ ำนวนเงิน  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 1 บำทขึน้ไป เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 บำท ให้ 
ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ขำยคืนระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุมำกกวำ่มลูคำ่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคำ่ธรรมเนยีม
กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) ซึง่ค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดย
นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขำยคืนไว้
เป็นหลกัฐำน 

( 3 )  บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มี
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19, 20 
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( 4 )  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ และยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว เว้นแต่
กรณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 5 )     บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยในสี่วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18 

( 6 )     นำยทะเบียนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหำกถกูต้องก็จะยกเลิก 
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี
ส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และสง่ให้ผู้ขำยคืนแตล่ะรำยภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนั
ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 7 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ยงัไมส่ำมำรถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดย
อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจขอยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหว่ำง
วนัท ำกำรใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นีก้ำรยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทุนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับกำรอนมุตัิจำกบริษัทจดักำร 
 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  แล้ว 

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม  ยอมรับและผูกพนัตำมเง่ือนไขและ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำม
เสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ตวัแทนสนบัสนนุ และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ได้  โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร  และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ตวัแทนสนบัสนนุ และ
ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรทีบ่ริษัทจดักำร
ก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำม
เสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ  

( 1 )   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถที่จะระบวุนัท่ีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรขำยคืนลว่งหน้ำโดยกรอกรำยละเอียดใน  “ใบค ำสัง่
ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
เงินเทำ่ๆ กนั ซึง่จะต้องไมน้่อยกวำ่ 1,000 บำท และจ ำนวนเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บำท เป็นรำยเดือน  

( 2 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริกำรนีจ้ะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำและน ำสง่ให้
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนภำยในวนัท่ี 10 ของเดือน ที่ต้องกำรให้ค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำมีผล
บงัคบัใช้ พร้อมหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 14.7  

( 3 )   บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมใบค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุนทกุๆ 
วนัที่ 25 ของเดือนที่ถึงก ำหนด และหำกวนัที่ดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
ก่อนหน้ำ และในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) น้อยกว่ำจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ให้ท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึก
โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ และจะถือวำ่ค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้สิน้สดุลง 

( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรยกเลิก “ค ำสัง่ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “ค ำขอยกเลิก
กำรใช้บริกำรค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” และน ำสง่ให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนภำยในวนัที่  10 
ของเดือนที่ต้องกำรให้ “ค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” มีผลยกเลกิ 
 
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี  36 

16.3.1.7  กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และประกำศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.2 กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

กำรช ำระเงินคำ่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้ 

(1)   บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18  

(2)  ในกรณีที่เป็นกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรพำณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หรือใน
ตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วเอง 

(3)   ในกำรช ำระคืนคำ่ขำยหนว่ยลงทนุในกำรโอนหรือน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนหรือน ำเงิน
เข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสัง่
จ่ำยผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืน  
โดยมลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท ำกำร  
โดยจะเปิดรับค ำสัง่ขำยคืนตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย จนถึงเวลำ 14.00 น.  

บริษัทจดักำรอำจเปลีย่นแปลงงวด เวลำ และจ ำนวนเงินกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หำกกองทนุรวมได้รับผลกระทบจำกกำรที่
ได้รับช ำระเงินตำมพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทนุได้ หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนุมตัิจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
16.4   ในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้ำ : ไมม่ี 
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17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
17.1  เง่ือนไขในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดได้ ภำยในกลุม่กองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไข
ที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำง  (ถ้ำมี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลำยทำง 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดยโูอบี ชวัร์ เดล ีสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของ 
บริษัทจดักำรโดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนว่ำสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุได้เท่ำนัน้  
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบถึงกองทนุท่ีสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ และ กองทุนเปิด
ประเภท กองทนุรวมหุ้นระยะยำวได้ แต่บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกลุม่กองทนุเปิดประเภท
ดงักลำ่วเข้ำ กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์  เดล ี  

อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบักองทนุอื่นๆ ภำยใต้กำรบริหำร
ของบริษัทจดักำรนอกเหนือจำกกองทนุเปิดที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

ทัง้นีก้ำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำงดงักลำ่วจะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทำงและกองทนุเปิดปลำยทำง 

ทัง้นีห้ำกเปิดให้บริกำร บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบโดยจะติดประกำศ ไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว หรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดักำร
เห็นว่ำกำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนดงักลำ่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงที่ดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 
 
17.2  วนัและเวลำในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนดงันี  ้ 

( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง ( Switch out )  

ผู้ ถือหนว่ยสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทยจนถึงเวลำ 
14.00 น. ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข วนัและเวลำในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงด้วย 
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( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง (Switch in) 

ผู้ ถือหนว่ยสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทยจนถึงเวลำ 
15.30 น. 
 
17.3  รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนจะก ำหนด
รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนดงันี ้ 

( 1 )   กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทำง กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วันท ำกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุเปิดต้นทำงมีผล หกัด้วยคำ่ธรรมเนียม  (ถ้ำมี) 

( 2 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่ำหน่วยที่ค ำนวณได้ ณ วนัท ำกำร
ก่อนหน้ำวนัท่ีบริษัทจดักำรถือวำ่ได้รับเงินจำกกองทนุเปิดต้นทำง บวกด้วยคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุข้ำงต้นจะต้องได้รับกำร
รับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4  คำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ  23 ค่ำธรรมเนียมและ
คำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
17.5  วิธีกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงันี ้

( 1 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับใบค ำสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำงเทำ่นัน้  

( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน  พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสำรหรือ
หลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนมำกกว่ำมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดต้นทำงหกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน (ถ้ำมี) ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำร
บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่
ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐำน  

( 4 )  ในกรณีกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงจำกบริษัทจดักำร  
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( 5 )  บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง บริษัทจัดกำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทำงตำม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนเปิดต้นทำงมีผล และจะเพิ่มจ ำนวน 
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรของกองทนุเปิดปลำยทำง  

( 5.2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำง
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรของกองทนุเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงตำม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุเปิดปลำยทำงมีผล 

( 6 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนไม่ได้  หำกรำยกำรดังกล่ำวนัน้  
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำรจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
17.6  กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล    

(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไมไ่ด้ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ 
ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำม  (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผอ่นผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั  

(2) แจ้งกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้อง
ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้ำงอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อนแล้วจึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดักำรอำจไมข่ำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่ปรำกฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย  จ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งเป็น
ธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ้
คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือจะหยดุรับ 
ค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือประกำศกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที ่
ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั และ 
บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล 
และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำม (1) หรือ (2) เกินหนึ่ง
วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำร
ลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อน
วนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบในทนัทีที่สำมำรถกระท ำได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยุดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรอำจหยุด
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หรือค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้วหรือหยุด  
รับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำย  
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ  0.5 
ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หยุดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่
ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจดักำรหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด ำเนินตำม
วิธีกำรดงันี ้ 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขำย
คืนหนว่ยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูคำ่ยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้-ขำย
หนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูค่ำน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่ผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กับผู้ ขำยคืน 
หนว่ยลงทนุ และท ำกำรจ่ำยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอืไมเ่พียงพอกบักำรช ำระคืนสว่นตำ่งตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำยสว่นต่ำงให้กบั
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ 

2.2 กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูค่ำมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่ผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กับผู้ ขำยคืน 
หน่วยลงทุน และผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำเป็นเงินสดให้กับกองทุนภำยในระยะเวลำที่  
บริษัทจดักำรจะก ำหนดตอ่ไป  

หมำยเหต ุ 
สว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ เทำ่กบั มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่ต้องกำรโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ หกัด้วย จ ำนวนเงิน
คำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3. กรณีที่มีผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่รับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมำกกว่ำ 1 รำย  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้จัดสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กบัผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหนว่ยแตล่ะรำยตำมสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีกำรที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่เหมำะสม หรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4. กรณีกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงตำมข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่รับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ ำนวนผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวมำกกว่ำ 1 รำย บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินสว่นต่ำง
ดงักลำ่วให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตำมล ำดบั 
 

22. สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
 
22.1 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 
 
22.1.1 สทิธิของบริษัทจดักำร 

( 1 ) ได้รับคำ่ธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทนุรวม คำ่ใช้จ่ำยในกำรเป็นนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดักำรเป็น
นำยทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่ำธรรมเนียมในกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว โดยได้รับควำม
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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22.1.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

( 1 ) จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่สถำบนั หรือประชำชนทัว่ไปในรำคำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของโครงกำรซึง่ได้รับอนมุตัิ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภำยใน
ขอบเขตแหง่อ ำนำจของกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ 

( 3 ) เข้ำร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรักษำไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 5 ) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม โดยถือตำมข้อก ำหนดแห่งประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

( 6 ) แตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวม โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อมีกำรยตุิหรือเลกิกองทนุรวม 

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    

( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี) 

( 9 ) บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีจดักำรเก่ียวกบักำรเพิ่มวนัเวลำท ำ
กำรขำย กำรรับซือ้คืน และกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ทัง้นี ้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

( 10 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 11 ) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ภำยใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมำยจะลงทนุ” ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

( 12 ) สัง่จ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมตำมที่ระบุไว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของ
กองทนุรวม” โดยหกัจำกกองทนุรวมตำมอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำร” 

( 14 ) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ซึง่ได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท ำไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้
ในหนงัสอืชีช้วนอยำ่งเคร่งครัด 

( 15 ) จดัท ำรำยงำนกำรลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

( 16 ) แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรแตง่ตัง้ หรือเปลีย่นแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำร
จดักำรกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรให้มีกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงภำยหลงัได้ ทัง้นีภ้ำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัท่ีมีกำรแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง 
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( 17 ) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตำ่งหำกจำกทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

( 18 ) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

( 19 ) จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และน ำผลประโยชน์ดงักลำ่วฝำกไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

( 20 ) จดัให้นำยทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ำกับภำษี  (ถ้ำมี) และใบแสดง
รำยกำร (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุสิน้สดุไตรมำสตำมปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษำไว้
ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 21 ) ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัมีลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 22 ) ไมกู่้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภำระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 23 ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รำยงำนทกุรอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกำศที่เก่ียวข้อง 
และจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ และจดัส ำเนำให้เมื่อ
ร้องขอ 

( 24 ) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน ตำมที่คณะกรรมกำร ก .ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

( 25 ) ยื่นค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือนภำยในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป ในกรณีที่
มีกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดักำรน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของ
ส ำนกังำน 

( 26 ) กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของกฎหมำย 

( 27 ) ยกเลกิกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 

( 28 ) เมื่อเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ช ำระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดักำรจะรับมอบบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

( 29 ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 30 ) จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

( 31 ) ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
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22.2 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับคำ่ธรรมเนียมจำกกองทนุรวม ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมสญัญำจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดักำรแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ภำยใต้หวัข้อ 
“หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

( 2 ) รับฝำก ดูแล เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจำกทรัพย์สินของ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

( 3 ) ด ำเนินกำรรับมอบ สง่มอบ จ ำหนำ่ยจ่ำยโอน และแปลงสภำพหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตำม
ค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเมื่อเห็นวำ่มีหลกัฐำนถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 

( 4 ) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม  และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที่รับฝำกไว้ 

( 5 ) จ่ำยเงินอนัเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวมตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

( 6 ) ดแูล ติดตำมรักษำสทิธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล 
กำรรับดอกเบีย้ กำรรับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน และ /หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่
กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทัง้ด ำเนินกำรรับหรือจ่ำยเงินตำมสิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือสถำนะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำร
ปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัท ำรำยงำนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดักำร 

( 8.1 ) รำยงำนรำยละเอียดรับจ่ำยจำกบัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน และค ำนวณ
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

( 8.2 ) รำยงำนเป็นรำยวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตำมประเภทของหลกัทรัพย์ และตำมสถำนภำพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ 

( 8.3 ) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์ 
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( 8.4 ) รำยงำนงบกระทบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยเดือน 

( 8.5 ) รำยงำนเงินปันผลค้ำงรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ  รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และกำรค ำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุ และจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้ และสง่
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว 

( 10 ) รับรองรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 11 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมตำมรำคำที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินตำมปกติ ท ำให้มลูค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือ
กรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 12 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำร และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ทรำบโดยพลนัทกุครัง้ที่บริษัทจดักำร
เลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เมื่อ
เห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรไมข่ำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ เมื่อเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย 
โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 14 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 15 ) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุรวมของบริษัทจดักำร เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำ
ในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน  
60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 ) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำร มำตรำ 125 แห่ง พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวทัง้ในปัจจุบนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนำคตโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองด
เว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ำ
รำยงำนเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

( 17 ) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบ ในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกำศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว 
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( 18 ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 

( 19 ) ในกรณีที่มีกำรยกเลิกโครงกำร เมื่อยกเลิกโครงกำรแล้วหน้ำที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผู้ ช ำระบัญชีได้  
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบัญชียังไม่สิน้สุด ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้ำที่ตำ่งๆ ดงันี ้

( 19.1 ) รับฝำกทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

( 19.2 ) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และประกำศคณะกรมกำร ก.ล.ต.  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีที่ผู้ช ำระ
บญัชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
รำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ 

( 20 ) หน้ำที่อื่นใดตำมที่กฏหมำยเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมำย ก.ล.ต.ก ำหนดโดยปฏิบตัิให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 
 
22.3 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน   
 
22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำมสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลกิกำรเป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัของกองทนุรวม ค ำขอเปิดบญัชี ใบค ำสัง่ซือ้ ใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 2 ) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน เพื่อประโยชน์ใน
กำรแจกจ่ำยแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลำที่เสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

( 3 ) รับเอกสำรกำรสัง่ซือ้หรือค ำขอเปิดบญัชี หรือใบค ำสัง่ซือ้ หรือใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือใบค ำสัง่สบัเปลี่ยน หรือ
เอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 4 ) ตรวจสอบควำมถกูต้อง และควำมครบถ้วนของกำรกรอกค ำขอเปิดบญัชี เอกสำรกำรสัง่ซือ้ ใบค ำสัง่ซือ้ และเอกสำร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐำนประกอบค ำขอเปิดบญัชีทัง้หมดวำ่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 7 ) ส่งมอบบัตรประจ ำตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจ ำตัว (ถ้ำมี) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค ำขอใช้บริกำร 
กองทนุรวมกบับริษัทจดักำร 

( 8 ) คืนเงินคำ่ซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 9 ) ให้ควำมร่วมมือกบับริษัทจดักำรในกำรเผยแพร่มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ข้อมลูและเอกสำรอนั
จ ำเป็น รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
เมื่อมีเหตจุ ำเป็นอื่นใด 

( 10 ) ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ดงักลำ่วข้ำงต้น 

( 11 ) ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.4 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตวัแทนจ ำหนำ่ย 

ไมม่ี 
 
22.5 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของปรึกษำกองทนุ / ที่ปรึกษำอื่นๆ 

ไมม่ี 
 
22.7 สทิธิ หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบ และกำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของที่ปรึกษำกองทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) 

ไมม่ี 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 
 
23.1 คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ : 

ยกเว้น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วจะเรียกเก็บในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 30 บำทต่อรำยกำร และจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี  49 

 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

ยกเว้น  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วจะเรียกเก็บในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
โดยจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 30 บำทตอ่รำยกำร และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 
 

 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 
 

 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ : 

10 บำทตอ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุทกุ 500 หนว่ย หรือเศษของ 500 หน่วยที่ท ำกำรโอน โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ โอน
ในวนัท่ียื่นค ำขอให้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว 
 

 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

ไมม่ี 
 

 คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร : 

ไมม่ี 
 

 คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่กำรออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรำรำยกำรละ 50 บำท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค ำขอท ำรำยกำรดงักลำ่ว 
  

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินส ำหรับกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงกำรเพื่อเข้ำบัญชีเงินฝำกของ  
ผู้ ถือหนว่ย 

ตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำงธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด  

ทัง้นีค้ำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว ข้ำงต้นเป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษีอื่นใดท ำนอง
เดียวกนั (ถ้ำมี) ไว้แล้ว 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรเสริมของธนำคำรพำณิชย์ เช่นบริกำรบตัร ATM, กำรบริกำรทำง
โทรศพัท์ ให้เป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำงธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 
 
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี  50 

23.2  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำร้อยละ 0.70 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.055 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รำยปี : 

ไมเ่กินอตัรำร้อยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ 

ไมม่ี 
 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย : 

ไมม่ี 
 

 คำ่ใช้จ่ำยดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวม  ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

( 1 ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำจัดท ำโฆษณำประชำสมัพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรตลำด กำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยกำรสง่ข่ำวสำรด้วยวิธีกำรใดๆ ตลอดจนกำรจดัสมัมนำ จดัอบรมแนะน ำกองทนุรวม ไม่
เกินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ  

( 2 ) คำ่จดัท ำ และคำ่พิมพ์หนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และค่ำพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุใหม่
ทกุรอบปีบญัชี ค่ำแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนเป็นภำษำต่ำงประเทศ ค่ำจัดท ำค่ำพิมพ์ และค่ำจดัส่งรำยงำน
ประจ ำปี รำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนังสือบอกกล่ำว รำยงำนและจดหมำยต่ำงๆ  ถึงผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

( 3 ) คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม เช่น กำรเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ์ 
กำรจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำสมดุเช็ค ค่ำไปรษณียำกร 
คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่พำหนะ  คำ่ประกำศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น   

( 4 ) คำ่จดัท ำ และคำ่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุรวม 

( 5 ) คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม (ถ้ำมี) 

( 6 ) คำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย คำ่ใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น 
คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 
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( 7 ) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำ
สนิไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 8 ) คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ในกำรช ำระบญัชี และเลกิกองทนุรวม 

อตัรำขัน้สงูของยอดรวมคำ่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดที่สำมำรถประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 
จะอยูใ่นอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.375 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมตำมรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้น จะบวกภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั 
(ถ้ำมี)  

ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตำม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุรวมตำมที่จ่ำยจริง โดยบริษัทจดักำรด้วยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิที่จะตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆดงักลำ่วในงวดเดียวหรือเฉลีย่ตดัจำ่ยเป็น
คำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมเป็นรำยวนั ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นไปตำมหลกักำรบญัชีและวิธีปฏิบตัิทำงกำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรนัน้ 
 
23.3  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั โดยจะติดประกำศไว้ที่
ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั 

( 2 ) กรณีที่บริษัทจัดกำรจะลดอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย บริษัทจัดกำรจะติดประกำศไว้ ที่ส ำนักงำนของ 
บริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคำ่น้อยกวำ่ห้ำสบิล้ำนบำทและกองทนุรวมดงักลำ่วไม่ได้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร
ตำมอัตรำร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ดงักลำ่วเป็นแบบเรียกเก็บตำมอตัรำร้อยละของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรใหมจ่ะเป็นอตัรำที่ไมส่งูกวำ่
ร้อยละของคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรเดิมที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บในช่วงเวลำที่กองทนุรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำห้ำสิบล้ำนบำท
โดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำน
ใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน                       

ทัง้นี ้กำรเปลีย่นแปลงตำมข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ทรำบภำยใน 
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัเปลีย่นแปลง 
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24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 
24.1  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุและรำคำหนว่ยลงทนุ 
 
1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลคำทรัพยสินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร 

(2.2)  ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 

(2.3)  ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ 

(ข)  วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(ค)  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึง่เดือน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทุกวนัท ำกำร และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถำบนั 

(2.4)  ประกำศรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีประกำศข้ำงต้น ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) 
หรือช่องทำงอื่นท่ีส ำนกังำนยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำร
ถดัไปก็ได้ 

กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจ
หยุดค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพำะในช่วง
ระยะเวลำดงักลำ่ว และในกรณีที่มีเหตใุห้บริษัทจดักำรต้องยกเลกิกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจหยดุค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรำกฎเหตดุงักลำ่ว 
 
24.1.3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)   ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 

(3.2)  ค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับ
มลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่ำหน่วยลงทนุเพื่อ
ใช้ ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกำศมลูคำ่หนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่  
5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  ค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำ  
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและ
สง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถู่กต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
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ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึ่งท ำให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำ  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำ
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง
ต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5  ของรำคำหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง 

(1) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบว่ำรำคำ
หน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณรำคำ  
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรสง่
รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมี รำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)   รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)   สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)   กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้  

(2)    แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1) 

(3)  ประกำศช่ือกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) ในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อยหนึง่ฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(4) ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วย ลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม  (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(5)  จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้  เว้นแตใ่นกรณี
ที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้   บริษัทจดักำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำร
ป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน 
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3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่  หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยูแ่ล้วแตก่รณีเพื่อชดเชยรำคำให้แก่
กองทนุรวม เว้นแตก่ำรท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  เช่น รำคำหลกัทรัพย์
ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืน 
หนว่ยลงทนุ 

(2)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบั
สว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหนว่ยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด  
บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่  หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยูแ่ล้วแตก่รณีเพื่อชดเชยรำคำให้แก่
กองทนุรวม เว้นแตก่ำรท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  เช่น รำคำหลกัทรัพย์
ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไมถ่ึงหนึง่ร้อยบำท 
บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้ำบคุคลดงักลำ่วไม่มี
สถำนะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
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4. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศกำร
แก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขำย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุำยน ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2550 
 

26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
27.1 สทิธิในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในกำรรับเงินปันผล 

ไมม่ี 
 
27.3 สทิธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้  ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมช ำระค่ำโอนตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด ำเนินกำรขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดักำร 

ค) บริษัทจดักำรจะตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรทัง้หมด และสง่มอบเอกสำรใบตอบรับค ำขอโอนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัฐำน 

ง) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนบนัทึกข้อมูลกำรโอนหน่วยลงทุน  พร้อมทัง้จัดท ำหนังสือรับรองสิทธิใน 
หนว่ยลงทนุและน ำสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่กำรบนัทกึข้อมลูกำรโอนเสร็จสิน้ลง   
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ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดั
ในกำรนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ำกดักำร
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรบริษัทจัดกำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.4 สทิธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได้  เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสยีงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมด 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดั
ในกำรนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรบริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงกำรสิน้สดุลง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ 31   
 
27.6 สทิธิในกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถน ำหนว่ยลงทนุรวมไปจ ำน ำได้ตำมกฏหมำย แตท่ัง้นีน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบียนกำร
จ ำน ำให้แก่ผู้ รับจ ำน ำเฉพำะที่เป็นสถำบนักำรเงิน และหนว่ยงำนของรำชกำรเทำ่นัน้ 
 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 
28.1  บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับ 
จดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรำย
ทรำบ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือทำง
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
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28.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร หำกมิได้กระท ำตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธีจัดกำรกองทุนรวมได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน   
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อย่ำงน้อยหนึ่งฉบบัภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 กำรแก้ไขโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติ
และกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัใน
กำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ำกดักำร
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
29.1  ส ำนกังำนอำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
29.2  หำกปรำกฏวำ่กองทนุเปิดใดมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี  ้ 

(1)   จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  

(2)   มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำท
ในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(3)  ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข)  มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่สอง
ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลกิกองทนุเปิด ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้น
กระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฎิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
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29.4  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ของโครงกำรจดักำร 
 

30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
30.1   กำรเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ  

2.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำ
ไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั  เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำมให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 กำรเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

(ก)  ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม 29.2 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทัง้นีภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.2  

(ค)  จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุรวมดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุ
ตำม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทำ่ที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง)  ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.2 และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุ
รวมนัน้ 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำม (ก) ถึง (ง) แล้ว หำกมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระ
บญัชีของกองทนุรวม 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำ
หน้ำที่รวบรวม และแจกจ่ำยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจำกกำรช ำระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำร
อย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศก ำหนด ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวม
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และผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสดัสว่นจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ำมหลกัฐำนท่ีปรำกฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงกำร 

เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. 
และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผู้ช ำระบญัชีจดักำรโอนทรัพย์สิน
ดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 

32. อ่ืนๆ 
 
32.1   ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทนุรวมได้
ตำม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นีก้ำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำร
ขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนจะน ำมำช ำระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 
32.2    ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำร
จะเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอื่นเข้ำจดักำรกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือ ขอมติโดยเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ 
โดยกำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรรำยใหมจ่ะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้
จำกกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว  

หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3  บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำท โดยตรงของควำม
เป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว (churning) ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำร
ของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบปีบญัชี และ
รำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย 
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32.4   ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

1.  กำรถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กินหนึง่ในสำมของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2.  กำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)  กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 

(ง)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 

(จ)  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)  กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)  กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัต้องเสยีภำษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2)   กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลำยสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุตำมข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว ให้ส ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 
 
เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

(2)   กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน จะถกูจ ำกัดสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติม 

2.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 
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(ข)  บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)   กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทุน บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีจ่ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดั
กำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
32.5   หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำร
กองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไปตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติโดย
เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)   ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)   ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)   ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ 
 
32.6   กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในโครงกำรหรือตำม
กฎหมำยแล้ว ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจปฎิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่
ของบริษัทจดักำร 
 
32.7 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบงัคบัใช้ต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบี 
อำทิเช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่ระบใุนข้อ 32.8 หรือในกรณีที่
บริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจำกพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมำยดงักลำ่ว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรเปิดบญัชีและกำรท ำธุรกรรมตำมหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบำยของบริษัทจดักำร และกลุม่ยโูอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบไว้ ณ 
ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
32.8 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่
สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคล
ที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่
ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยว่ำใน
ปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผูกพนัตนกบัหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกันและ
บคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไมเ่ข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ 

(1)   ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30% ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำง
กำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สนิทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนั
กำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักลำ่ว
ก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2)   ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน  และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจท ำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถ
ท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนั
ภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องกับกำรปฎิบตัิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนกำรขำยและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1)    ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่
เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสีย
ภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ให้กับหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมูลตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำร
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่
เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3)    ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ /หรือได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   

(1)   ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมำยของประเทศไทย 
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(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท ำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบัติ  
บริษัทจัดกำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ  (หรือเป็นบุคคล
ตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสทิธิไว้ข้ำงต้น 
บริษัทจดักำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ี 
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