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จัดตั �งและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
 

เสนอขายต่อ 
ประชาชนทั�วไป  

 
 

มูลค่าโครงการ 
1,400,000,000 บาท จํานวนหนว่ยลงทนุ 140,000,000 หนว่ย 

 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน 
ธนาคาร ยโูอบี (ไทย) จํากดั (มหาชน) และสาํนกังานสาขาทั�วประเทศ 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�บริษัทจดัการแตง่ตั 0งขึ 0น 
 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ 0งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 
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คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี 0 เว้นแต่เนื 0อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื�น คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที�ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี 0 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
โกลด์ (ชื�อยอ่: UOBSG-N) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  หมายถึง หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
(ชื�อยอ่: UOBSG-D) 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ 0งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน หมายถึง บคุคลที�บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าที�ขายหรือรับ
ซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที�มีหลกัทรัพย์ที�ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทํา
การซื 0อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึ �นทะเบียน หมายถึง บริษัทที�มีหลกัทรัพย์ซื 0อขายในศนูย์ซื 0อขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันทาํการ หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันทาํการซื �อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที�กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�กองทุนหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัทําการที�สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการที�บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจาก
การรับชําระคา่ซื 0อขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

คาํเสนอซื �อ หมายถึง คําเสนอซื 0อหลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั�วไปที�ผู้ ทําคําเสนอซื 0อ
ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั 0งหมดเมื�อสิ 0นวนัทําการที�คํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ( ถ้ามี ) 

ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ  
( ถ้ามี ) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุที�
ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตั 0งแตว่นัที�ราคาหนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ�มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซื 0อหรือผู้ ขายคืนหน่วย
ลงทุนที�มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ�งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทนุที�ถกูต้องแทนการเพิ�มหรือลดจํานวนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจํากดัที�ตลาดหลกัทรัพย์จดัตั 0งขึ 0นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมดของบริษัทจํากดันั 0น 

กิจการ หมายถึง บริษัทที�มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที�มี
หลักทรัพย์ซื 0อขายในศูนย์ซื 0อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จํากดั 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที�สภาวิชาชีพ
กําหนดเกี�ยวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฏหมายวา่ด้วยดอกเบี 0ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตและจด
ทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที�เกี�ยวกับ
การจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กองทุนหลกั หมายถึง กองทนุ SPDR Gold Trust 

กองทุนรวมทองคาํ หมายถึง กองทนุรวมที�มีวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างผลตอบแทนจากการมี
ฐานะการลงทุนในทองคําแท่ง  ทั 0งนี 0 ไม่ว่าการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุในทองคําแทง่นั 0นจะมีเงื�อนไขหรือไม ่
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ฐานะการลงทุนในทองคาํแท่ง หมายถึง มลูค่าการลงทนุในทองคําแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุโดยทางตรง 
หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที�ให้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองคําแท่ง อนัเป็นผลให้กองทุน
รวมมีความเสี�ยงในทองคําแทง่ 
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โครงการจัดการ 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมาร์ท โกลด์ 
 
ชื�อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ที�อยู่บริษัทจัดการ ชั 0น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที� 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2000  โทรสาร 0-2786-2370-74 

1 ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื�อโครงการภาษาไทย : กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
 

1.2 ชื�อโครงการภาษาองักฤษ : UOB Smart Gold Fund 
 

1.3 ชื�อยอ่ : UOBSG 
 

1.4 ประเภทโครงการ : โครงการที�มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล (ชื�อยอ่: UOBSG-N) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล 
(ชื�อยอ่: UOBSG-D) 

การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด  
 

1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

 
2 จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม  มูลค่าที�ตราไว้  จํานวน  ประเภท  ราคาของ

หน่วยลงทุนที�เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,400.00 ล้านบาท 
เงื�อนไข :  
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมครั 0งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะ
เสนอขายหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
คิดเป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท 
(2) หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจัดสรรให้
สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ�มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ 
กลต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายอื�นใด ตลอดจนสงวนสิทธิ
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ที�จะดําเนินการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยบริษัทจดัการ
อาจถกูยดึวงเงินลงทนุในตา่งประเทศคืน หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุที�จะเกิดขึ 0นแก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 
 

2.2 มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท 
 

2.3 จํานวนหนว่ยลงทนุ : 140,000,000.00 หนว่ย 
 

2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบชืุ�อผู้ ถือ 
 

2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุที�เสนอขายครั 0งแรก : 10.0000 บาท 
 

2.6 มลูคา่ขั 0นตํ�าของการสั�งซื 0อครั 0งแรก : แบง่ตามชนิดหนว่ยลงทนุ ดงันี 0   
หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
 

2.7 มลูคา่ขั 0นตํ�าของการสั�งซื 0อครั 0งถดัไป : แบง่ตามชนิดหนว่ยลงทนุ ดงันี 0   
หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : 1 บาท 
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1 บาท 
 

2.8 มลูคา่ขั 0นตํ�าของการสั�งขายคืน : แบง่ตามชนิดหนว่ยลงทนุ ดงันี 0   
หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : 1 บาท 
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1 บาท 

จํานวนหนว่ยลงทนุขั 0นตํ�าของการสั�งขายคืน : 1 หนว่ย 
 

2.9 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั 0นตํ�า : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั 0นตํ�า : ไมกํ่าหนด 

 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 
เพื�อระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทั�วไป และสถาบนัต่างๆ ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ 
โดยมีเป้าหมายที�จะสร้างผลตอบแทนที�ดีให้แก่ผู้ลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้นโยบายการลงทนุ
ที�กําหนดไว้ โดยกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็น
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อตัราเฉลี�ยตอ่ปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทั 0งนี 0จะจดัสรรเงินรวมกนัทกุกองไม่
เกินวงเงินที�ได้รับการจดัสรรจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 

3.2 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 

3.3 นโยบายการลงทนุ : อื�นๆ 
รายละเอียด :  
เน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึ�งจดัตั 0งและบริหารจดัการโดย World Gold Trust 
Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหากําไรที�จดัตั 0งขึ 0นตาม
กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพื�อสร้างผลตอบแทนของกองทนุ
ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 0งหมดของกองทุน 
โดยกองทนุดงักลา่วได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ทั 0งนี 0บริษัทจดัการจะ
ลงทนุในกองทนุหลกัที�ซื 0อขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก โดยรายละเอียดของกองทนุ SPDR Gold Trust จะ
ระบใุนข้อ 32.6 สาระสาํคญัของกองทนุรวมตา่งประเทศ 
 
โดยปกติบริษัทจดัการจะไมล่งทนุในสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (Derivatives) ที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อ
ป้องกันความเสี�ยงที�จะเกิดขึ 0น ทั 0งนี 0 ในอนาคตบริษัทจัดการอาจใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วโดย
ขึ 0นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ยกตวัอย่างเช่น กรณีที�ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัท
จดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี�ยน (FX 
Derivatives) ในสดัสว่นที�มากกวา่กรณีที�คา่เงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 0อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอัตราแลกเปลี�ยน (FX 
Derivatives) ในสดัสว่นที�น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัในกรณีที�ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า 
กองทนุจึงยงัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินเหลอือยู ่
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (non-listed 
securities) ตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี 0ที�มี
อนัดบัความน่าเชื�อถือที�ตวัตราสารและที�ผู้ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
และตราสารหนี 0ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือที�ตวัตราสารและที�ผู้ออกตราสาร (unrated securities) 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
สาํหรับการลงทนุในสว่นที�อยูใ่นประเทศไทยนั 0น บริษัทจดัการจะลงทนุในตราสารแห่งหนี 0ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก 
และ/หรือตราสารแหง่หนี 0ทั�วไป และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีอายขุองตราสาร หรือ
สญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี น้อยกว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการสํารองเงินไว้สําหรับ
การดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  
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ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
อื�นที�มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียง ซึ�งเป็นกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป หรือไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
SPDR Gold Trust ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อื�น ๆ โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ในกรณีที�บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กนั 0นไม่เหมาะสมอีกต่อไปอย่างร้ายแรง เช่น ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุดงักลา่วมีการกระทําผิดตามความเห็นของหนว่ยงานกํากบัดแูลของ
กองทุนต่างประเทศ หรือกองทุน SPDR Gold Trust มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือข้อมูลที�มี
นยัสาํคญัอื�น ๆ เป็นต้น โดยในการพิจารณาลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศนั 0น บริษัทจดัการจะพิจารณาโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นหลกั ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย และสํานัก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั 0งแต่วนัที�กองทนุลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินนั 0น แต่ใน
กรณีที�จะเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทนุที�มิใช่การลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อนทกุครั 0ง 
 
ในสภาวะปกติ กองทนุ ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ จะนําเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที�
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ และจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
อยา่งไรก็ตามในกรณีที�สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศ  และ/หรือการลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust 
ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงใน
เรื�องของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที�วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชั�วคราว และ/หรือในช่วงระยะเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั 0งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลกิโครงการ และ/หรือในช่วงที�ผู้ลงทนุทําการสั�งซื 0อ หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมาก ทํา
ให้ไมส่ามารถนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้ทนัที ซึ�งมีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้อง
ชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชั�วคราว ดงันั 0น จึงอาจมีบางขณะที�กองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุที�กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศสาํนกังาน ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายใน 3 วนัทําการนบัตั 0งแตว่นัที�บริษัทจดัการทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 

3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมทองคําแบบทั�วไป (simple gold fund) ที�มีนโยบายลงทุนใน 
หนว่ยลงทนุของ gold ETF ตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) และ
มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และ
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด : กองทุนรวมทองคําที�มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที�อ้างอิงโดยตรงกับราคา
ทองคําแท่ง ทั 0งนี 0 โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม โดยเป็นการลงทนุในทองคําแทง่ทางอ้อมผา่นการ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัที�เป็น gold ETF ในตา่งประเทศ 
ทองคําแท่งที�กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทองคําที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี 0 
(ก)  มีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหนว่ยงานซึ�งเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรม
ผู้ ค้าทองคําในประเทศไทยหรือในระดบัสากล ทั 0งนี 0 การรับรองดงักลา่วอาจเป็น
การรับรองที�ทองคําแทง่หรือที�ผู้ผลติทองคําแทง่ก็ได้ 
(ข)  มีราคาที� เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ�งเป็นที�ยอมรับใน
อตุสาหกรรมผู้ ค้าทองคําในประเทศไทยหรือในระดบัสากล 
รายละเอียดของทองคําแท่งที�กองทนุรวมลงทนุจะระบใุนข้อ 32.6 สาระสําคญั
ของกองทนุรวมตา่งประเทศ 
 

3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ : เน้นการลงทนุในตา่งประเทศทั 0งหมดไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทั 0งนี 0เป็นไปตามวงเงินที�ได้รับอนมุตัิให้นําไปลงทนุยงัต่างประเทศ
เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัิวงเงินเพิ�มเติม 
 

3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�น
อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี 0 เว้นแต่ในกรณีที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ�มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น บริษัทจัดการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื�นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในประเทศ 
กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิในประเทศอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งตอ่ไปนี 0 เพื�อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ ทั 0งนี 0การลงทนุดงักลา่วต้องมีอายขุองตราสาร หรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝาก
เงิน แล้วแตก่รณีน้อยกวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการสาํรองเงินไว้สาํหรับการดําเนินงาน, รอการลงทนุ หรือ
รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
3.6.1.1 ตราสารแหง่หนี 0ในประเทศ     
(1)  ตราสารแหง่หนี 0ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่    
(1.1)  ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสั 0น ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 0งขึ 0น 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 0าประกนั 
(1.2)  ตัsวแลกเงินหรือตัsวสญัญาใช้เงินที�บริษัทหลกัทรัพย์ที�ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ�งกําหนดวนัใช้เงินตามตัsวไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัsว และเป็นตัsวเมื�อทวงถามหรือ
เมื�อได้เห็น 
(1.3)  ตัsวแลกเงินหรือตัsวสญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที�ออก ซึ�งมีอนัดบัความนา่เชื�อถือดงัตอ่ไปนี 0 
(ก)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทั 0งนี 0 ในกรณีที�เป็นอนัดบัความ
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น่าเชื�อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะสั 0น 
(short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 0าประกนั อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  ทั 0งนี 0 โดยการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือภายใต้ชื�อ 
Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื�นที�สาํนกังานกําหนดเพิ�มเติม 
 
(2)  ตราสารแหง่หนี 0ทั�วไป  ได้แก่ 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   
(ก)  ตัsวเงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค)  พนัธบตัร ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหุ้นกู้  ที�ระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุเพื�อการฟื0นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ 0าประกนั 
(2.2)  หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี 0 หรือของกองทนุ
รวมอื�นที�มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี 0 หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�สํานกังานกําหนด
หรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
ในกรณีที�ตราสารแห่งหนี 0ตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัsวแลกเงินหรือตัsวสัญญาใช้เงินที�มีการจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั 0นต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบี 0ยคงที�หรืออตัราดอกเบี 0ยลอยตวัเทา่นั 0น 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ 0าประกนัของบคุคลที�กําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 
รับอาวลัทั 0งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี 0ยโดยไมม่ีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกั
หลงั หรือคํ 0าประกนัต้นเงินและดอกเบี 0ยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงื�อนไข 
 
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีระยะเวลาการฝากเงินตํ�ากวา่ 1 ปี 
 
3.6.1.3 สญัญาซื 0อขายลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานกําหนด สญัญาซื 0อขายลว่งหน้าที�กองทนุจะเข้าเป็น
คูส่ญัญาจะมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์
ที� สาํนกังานกําหนด 
 
3.6.1.4 ทรัพย์สนิอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในตา่งประเทศ 
ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงัตอ่ไปนี 0 เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ 
 
3.6.2.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี 0 
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(1)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มีการซื 0อขายในตลาดซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�
เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
(2)  ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มีทรัพย์สนิที�ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิ
ที�กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ได้  เว้นแต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีนโยบายการลงทนุใน
ทองคําโดยตรง 
(3)  ในกรณีที�เป็นการลงทนุในหรือมีไว้เพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund)   หน่วย
ลงทุนที�จะลงทุนในหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�จัดตั 0งขึ 0นเพื�อผู้ลงทุนทั�วไป
เช่นกนั 
(4)  ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
3.6.2.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
3.6.2.3 ทรัพย์สนิอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.6.2.1 – 3.6.2.2 โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
 

3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นเพื�อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดงัต่อไปนี 0 ในกรณีที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน 
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที�แก้ไขด้วย 
 
3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินที�เป็นการลงทนุในประเทศตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 มี
มลูคา่รวมกนัทั 0งสิ 0นไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งตราสารรัฐภาคไทยตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.6.1.1 (2.1) โดยไมจํ่ากดั
จํานวนอตัราสว่น 

 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้
ดงัต่อไปนี 0 ซึ�งธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 0งขึ 0น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ สั�งจ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 0าประกัน หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกัน
ทั 0งสิ 0นเมื�อคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายนั 0น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  
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(1)  ตราสารแหง่หนี 0ในประเทศ 
(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีระยะเวลาการฝากเงินตํ�ากวา่ 1 ปี 
(3.)  สญัญาซื 0อขายลว่งหน้าที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) 
 
ในกรณีที�กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ�ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบั
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง 
 
3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี 0 ที�บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 0าประกัน หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั 0งสิ 0นเมื�อคํานวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 0าประกนั หรือคู่สญัญารายนั 0น ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1)  ตราสารแหง่หนี 0ในประเทศ ทั 0งนี 0 เฉพาะที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
(2)  สญัญาซื 0อขายลว่งหน้าที�คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
ตราสารแห่งหนี 0ตามข้อ (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�ถกูจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี 0
ตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) 
 
3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินที�กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 0าประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั 0งสิ 0นของกลุม่กิจการ
นั 0นไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี 0 แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2)  อตัราที�คํานวณได้จากนํ 0าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชี 0วดั (benchmark) ของกองทุนนั 0นรวมกับ 
ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนั 0น ทั 0งนี 0 ตวัชี 0วดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี 
ที�มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั 0น 
 
3.7.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินที�บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคู่สญัญา เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที�ใช้ในการคํานวณตวัชี 0วดั (benchmark) ของกองทนุ
นั 0น บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินนั 0น โดยมีมลูค่ารวมกนัทั 0งสิ 0นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญารายนั 0น ไม่เกินผลรวมของนํ 0าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี 0วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ทั 0งนี 0 แทนอตัราสว่นที�กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 หรือข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมที�มี
การจดัทํา และเปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีที�ไมม่ีการจดัทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที�
ปรากฎในบญัชีรายชื�อผู้ ถือหุ้นลา่สดุที�สง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
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3.7.1.8 การคํานวณอตัราสว่นการลงทุนที�คํานวณตามกลุม่กิจการนี 0 มิให้บริษัทจัดการกองทนุรวมนบัมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 

 
3.7.1.9 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัsวแลก
เงิน หรือตัsวสัญญาใช้เงิน ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั 0งขึ 0น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 0งขึ 0น เป็นผู้ออก
หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนที�มีมูลค่ารวมโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมหรือตามอายขุองกองทนุกรณีอายโุครงการตํ�ากวา่หนึ�งปี 

 
อตัราสว่นตามวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที�มีการกําหนดอายโุครงการตั 0งแต่หนึ�งปีขึ 0นไป  ทั 0งนี 0 
เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
ในกรณีที�เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี 0ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที�กองทนุรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที�
กําหนดตามวรรคหนึ�ง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ย
ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิ 0นรอบปีบญัชีนั 0น  ทั 0งนี 0 ให้
คํานวณอตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลี�ยตั 0งแตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนั 0นจนถึงวนัที�
ทรัพย์สนินั 0นมีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เมื�อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัที�ทรัพย์สนินั 0นมีมลูค่ารวมโดยเฉลี�ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวม  เพื�อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว  ทั 0งนี 0 บริษัทต้อง
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัที�ได้รับรายงาน
จากบริษัทด้วย  
 
หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ สาํนกังานอาจสั�งให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนั 0น 
 
3.7.1.10 ในกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควร เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื�องมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวม
อาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังานเพื�อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัsวแลกเงิน หรือตัsว
สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที�เกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.9 ได้
สาํหรับรอบปีบญัชีนั 0น 
 
3.7.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหน่วย
ลงทนุเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัต่อไปนี 0   ทั 0งนี 0 การลงทนุดงักลา่วไม่รวมถึงหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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(1)  ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมที�บริษัท
จดัการอื�นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที�บริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(2)  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที�บริษัท
จดัการอื�นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที�บริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง 
(hedging) เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี�ยงทั 0งหมดที�กองทนุมีอยู ่
 
3.7.1.13 การคํานวณมลูคา่การลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าเพื�อการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
ตาม ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นับมูลค่าที�คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีหน้าที�ต้องชําระตามสญัญาซื 0อขาย
ลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลที�เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที�กองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�ง
สญัญานั 0นในศูนย์ซื 0อขายสญัญาซื 0อขายล่วงหน้า  บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที�
กําหนดในข้อดงักลา่ว 

 
3.7.1.14 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.13 แล้ว  ให้บริษัทจัดการคํานวณอตัราส่วนที�ผู้ออกสินค้าของ
สญัญาซื 0อขายลว่งหน้า หรือผู้ ที�ต้องชําระหนี 0ตามข้อผกูพนัของสินค้า  (limit of underlying issuer or third 
party)  โดยให้คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั 0นโดยตรง   ทั 0งนี 0 เฉพาะกรณีที�การเข้าเป็น
คูส่ญัญาในสญัญาซื 0อขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี�ยงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้
ออกสินค้าหรือผู้ ที�ต้องชําระหนี 0ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า 
(notional amount) เป็นมลูคา่ที�ใช้ในการคํานวณ เว้นแตใ่นกรณีที�เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่า
ตามขนาดของสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ�งคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 

 
3.7.1.15 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี 0 รวมทั 0งเงื�อนไขตามข้อ 3.7.16 ด้วย  
(1)  ในกรณีที�ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ คํ 0าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อตัราสว่นที�ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ที�เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว  หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
หรือผู้คํ 0าประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2)  ในกรณีที�ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกว่าหนึ�งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 0าประกนั บริษัทจดัการ
จะเลอืกคํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 0าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได้ 
 
3.7.1.16 การคํานวณอตัราส่วนที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 0าประกันตามข้อ 3.7.1.15 จะทําได้
ต่อเมื�อบคุคลดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั 0งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี 0ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํ 0าประกนัต้นเงินและดอกเบี 0ยเต็มจํานวนแบบไม่มี
เงื�อนไข  
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3.7.1.17 ในกรณีที�ตราสารแหง่หนี 0 ในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกิน
อตัราสว่นที�กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี 0 มีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าวโดยถูกปรับลดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที�กําหนดภายใน 30 วันนบัแต่วนัที�มีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
 
3.7.1.18 ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนที�กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สินอื�น 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และ
วันที�ทรัพย์สินนั 0นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที�กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ทรัพย์สนินั 0นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที�กําหนด 
พร้อมทั 0งจดัทําสาํเนารายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 ในกรณีที�การรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สนิอื�นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที�บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื�อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื�อรวมกนัทกุกองทนุรวมที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อย
ละ 25 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของบริษัทนั 0น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที� สน. 
24/2552 เรื�อง การลงทนุและการมีไว้เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดงันี 0คือ  
(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที�กําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สนิอื�นได้ 
(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที�มีเหต ุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  และ 
(3)  กรณีที�เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนั 0นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคําเสนอซื 0อ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื�อให้ได้รับการยกเว้น
การทําคําเสนอซื 0อโดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื�นคําขอผ่อนผนัการทําคํา
เสนอซื 0อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ทั 0งนี 0 การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว  ให้บริษัทจดัการลด
สดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที�แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สนิอื�น 
 
3.7.1.20 ในกรณีที�ทรัพย์สินในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นที�กําหนดในข้างต้น  หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.9 ข้อ 
3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 และข้อ 3.7.1.19 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สิน
มาเพิ�มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และ
วนัที�ทรัพย์สนินั 0นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัที�ทรัพย์สินนั 0นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั 0งจดัทํา
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สาํเนารายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.21 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีที�ปรากฏเหตตุามหวัข้อ 29  “การเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื�อเลิกกองทนุตามหวัข้อ 30 “การดําเนินการของบริษัท
จดัการเมื�อเลกิกองทนุรวม”  
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ 
สาํหรับกองทนุที�มีการลงทนุหรือเข้าเป็นคูส่ญัญาในตา่งประเทศ ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นเพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี 0เพิ�มเติมด้วย  ทั 0งนี 0 อตัราสว่นที�
คํานวณตามประเภททรัพย์สิน อตัราส่วนที�คํานวณตามกลุม่กิจการ ข้อกําหนดในการคํานวณอตัราสว่น และ
การดําเนินการเมื�อมีเหตทีุ�ทําให้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1 โดยอนโุลม 
 
3.7.2.1 บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ เป็นหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยู่
ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมทั 0งสิ 0นเมื�อคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนั 0น ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ�ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี 0 รวมใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 
(1)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 ที�สถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้คํ 0าประกนั หรือคูส่ญัญา 
(2)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ที�ธนาคารพาณิชย์ซึ�งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศ
รายนั 0นเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 0าประกนั หรือคูส่ญัญา 
ในกรณีที�กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินงานของกองทนุ มิให้
นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีหน่วยงานกํากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO (International Organizations of 
Securities Commission) หรือในประเทศที�มีตลาดซื 0อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE (World 
Federations of Exchange) เช่น กองทนุ SPDR Gold Trust เพียงกองทนุรวมเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

การจ่ายเงินปันผลแบง่ตามชนิดของหนว่ยลงทนุ ดงันี 0 
หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  :  ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล  
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล  :  มีการจ่ายเงินปันผล 
 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลโดยจะระบุไว้ในหวัข้อ 26 การกําหนดเวลา และวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

5 การรับชาํระหนี �เพื�อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื�น 

หากมีการผิดนดัชําระหนี 0หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนี 0หรือลกูหนี 0ตามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนี 0ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สินอื�นทั 0งที�เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื�อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที�ผู้ออกตราสาร
แหง่หนี 0หรือลกูหนี 0ตามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี 0 ดงันี 0  
5.1 กรณีที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี 0หรือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.1.1 เมื�อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี 0หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�มีชื�ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี 0หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี 0 
 
5.1.2 เมื�อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี 0 บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี 0 มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ที�ได้จากการรับชําระหนี 0ในโอกาสแรกที�สามารถกระทําได้โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั 
เว้นแตก่รณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี 0ตกลงรับชําระหนี 0ด้วย
ทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทั 0งนี 0 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้จาก
การรับชําระหนี 0 บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนินั 0นได้ และในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที�ได้จากการบริหารทรัพย์สนินั 0น 

 
5.1.3 เมื�อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที�ได้จากการรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สินอื�นในแต่ละครั 0ง บริษัทจดัการจะ
เฉลี�ยเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี 0คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีสิทธิในเงินได้สทุธินั 0นภายใน 
45 วนันบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที�มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัการเฉลี�ยเงินคืนไปยงัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัถัดจากวนัที�บริษัทจัดการได้เฉลี�ยเงินคืน เว้นแต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลี�ยเงินคืนเป็นอยา่งอื�น 

 
5.1.4 เมื�อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี 0หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับ
ชําระหนี 0ตามตราสารแห่งหนี 0หรือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 
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โดยอนโุลม 
 

5.2 กรณีที�บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี 0หรือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สินอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั 0ง บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั 0นการรับชําระหนี 0ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี 0หรือสิทธิเรียกร้องนั 0น ในการขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�
กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี 0 มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็น
ในการรับชําระหนี 0 
 
5.2.2 เมื�อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี 0 บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั 0นเพื�อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี 0 
(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที�กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ�งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 
(2)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที�สามารถกระทําได้โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่ง
ที�บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดงักลา่ว ในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

5.3 ในกรณีที�มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี 0หรือลกูหนี 0ตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 0ได้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที�มีพฤติการณ์
วา่ผู้ออกตราสารหนี 0หรือลกูหนี 0ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 0ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สิน
อื�นที�ได้จากการรับชําระหนี 0ก็ได้ ทั 0งนี 0 ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี 0หรือสิทธิเรียกร้อง
นั 0นมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
เงื�อนไขเพิ�มเติม : 
ในการเฉลี�ยเงินคืนแต่ละครั 0งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที�ได้
จากการรับชําระหนี 0ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั 0งนี 0 หากได้มี
การจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี 0จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินั 0นไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉลี�ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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6 ชื�อ  ที�อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  และสถานที�เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

6.1 ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
ชื�อ : ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ 0งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 
ที�อยู ่: อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2614-5588 โทรสาร. 0-2632-4801-2 
 

6.2 เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
บริษัทจดัการจะเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื�อนไขเมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งหรือทั 0งหมด ดงัต่อไปนี 0 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เมื�อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
( 1 )  เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั 0งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
( 2 )  ในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�
ได้ตกลงไว้ บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั 0งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
( 3 )  ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื�นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที�ที�ระบุ
ไว้ในสญัญาแต่งตั 0งผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที�ดังกล่าวต่อไป ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั 0งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
( 4 )  ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ทั 0งนี 0การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
( 5 )  ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้องกบั
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที�ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุรวม หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั 0งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
( 6 )  ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ�งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื�อง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั�งการเป็นอย่างอื�น โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที�
ได้แก้ไขเสร็จสิ 0น แต่หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจดัการ
จะขออนญุาตเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตั 0งแต่วนัถดัจาก
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วนัที�ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื�อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะ
แตง่ตั 0งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามข้อใดข้อหนึ�งของข้อ 6.2 เรื�อง “เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 0นจะต้องทําหน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่างสมบรูณ์
จนกวา่จะจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทั 0งหมดของกองทนุรวมนั 0น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื�นใด
ที�จําเป็นเพื�อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั 0งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะ
เสร็จสิ 0น และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที�ได้ทนัที ทั 0งนี 0ภายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่
บริษัทจดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอยา่งอื�น 
 

6.3 สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ 0งคอร์ปอเรชั�น จํากดั 
อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2614-5588 โทรสาร. 0-2632-4801-2 
 
และ/หรือ ที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จํากดั และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอื�น รวมถึงระบบอื�น
ใดที�เกี�ยวข้องที�บริษัทจดัการ และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตั 0งขึ 0นเพื�อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

 

7 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง  
เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ 
 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชั 0นที� 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที� 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 
หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

8 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั 0น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที� 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2000  โทรสาร 0-2786-2370-74 
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หรือบุคคลอื�นใดที�ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

9 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย 

ไมม่ี 
 

10 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน 

ชื�อ : ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
ที�อยู ่: 191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2343-3000 และสาํนกังานทั�วประเทศ  
 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั 0งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนเพิ�มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตั 0งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อ
คืนในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 0งหรือยกเลิกการแต่งตั 0งผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั 0ง ในกรณีของการแต่งตั 0งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนเพิ�มเติม 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ให้ความเห็นชอบเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน
ที�ได้รับการแตง่ตั 0งจะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�ปฏิบตัิหน้าที�อยู่
ก่อนแล้ว 

 

11 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 

 

12 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาการกองทุน 

ไมม่ี 

 

13 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรกให้แก่ประชาชนทั�วไปในราคาหน่วยลงทนุที�เสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั 0งนี 0 หากยอดรวมการสั�งซื 0อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวน
เงินทนุของโครงการก่อนสิ 0นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครั 0งแรก 
โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทั 0งปิดประกาศที�สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) ทกุแหง่  
13.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชี 0ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสั�งซื 0อหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชี 0ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุน  
ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน และบริษัทจดัการจะจัดให้มี



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   21 

หนงัสอืชี 0ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
โดยผู้สนใจสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 

13.2 วิธีการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ 
ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุสามารถซื 0อหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
โดยมลูคา่ขั 0นตํ�าของการสั�งซื 0อครั 0งแรกสามารถแบง่ตามชนิดหนว่ยลงทนุ ได้ดงันี 0 หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปัน
ผล : 1,000 บาท และหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท ทั 0งนี 0 ผู้สั�งซื 0อจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุและใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั 0งนําใบเปิด
บญัชีหนว่ยลงทนุ ใบคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ และเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวน พร้อมหลกัฐานตามข้อ 13.7 
ไปที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
 
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตั 0งแต ่2 คนขึ 0นไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื�อผู้
ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นั 0นเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที�ได้จากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที�มีชื�อตามเงื�อนไขการลงนามในคําขอเปิด
บญัชีหนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสาํคญัของกองทนุ 
 
ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุสามารถทําการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนได้โดยการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี 
ชัวร์ เดลี เข้ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ตามเงื�อนไข วัน เวลา ที�ระบุในข้อ 17.2 และราคาในการ
สบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในข้อ 17.3 
 

13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุ 
ผู้สั�งซื 0อต้องชําระเงินค่าซื 0อครั 0งเดียวเต็มตามจํานวนที�สั�งซื 0อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ 
เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับสํานกังานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน โดยลงวนัที�ตามวนัที�ที�ซื 0อแต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื 0อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนาม “บญัชีสั�งซื 0อกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
โกลด์” โดยบญัชีดงักลา่วเป็นบญัชีที�บริษัทจดัการเปิดไว้เพื�อการนี 0 ของธนาคารดงัตอ่ไปนี 0 
 
- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาํนกัสาทร  (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
 
และบญัชีสั�งซื 0ออื�น ๆ ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก 
 
หลงัจากที�บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื 0อหน่วยลงทนุจากผู้สั�งซื 0อแล้ว 
ผู้สั�งซื 0อจะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุ ทั 0งนี 0การ
สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที�เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการ
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จะดําเนินการยกเลกิรายการสั�งซื 0อนั 0น และแจ้งให้ผู้สั�งซื 0อทราบ 
ผู้สั�งซื 0อที�ได้ชําระเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินที�ได้รับจากการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น ที�ธนาคารพาณิชย์ ซึ�ง
ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุทั 0งหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 

13.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที�มีการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุไมเ่กินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุ
ตามที�สั�งซื 0อหลงัจากที�ได้ชําระเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว 
 
แตห่ากในกรณีที�มีการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่เงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ในการสั�งซื 0อโดยใช้หลกัการ “สั�งซื 0อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที�สั�งซื 0อในวนัเดียวกนั และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการ
คงเหลอืไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร  บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยทกุรายเป็นมลูคา่ขั 0นตํ�ารายละ 10,000 บาท
(จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดบัแรก โดยสว่นที�เหลือ
จะจัดสรรให้ตามสดัส่วนมูลค่าที�สั�งซื 0อหักด้วยมูลค่าขั 0นตํ�าที�ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว  หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลอืมีไมเ่พียงพอที�จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายตามมลูค่าขั 0นตํ�าที�กําหนดไว้ บริษัทจดัการจะ
ทําการจดัสรรมลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลอืที�มีอยูท่ั 0งหมดตามสดัสว่นมลูคา่ที�สั�งซื 0อให้แก่ผู้ ถือหนว่ย 
 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการที�บริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ในกรณีที�การสั�งซื 0อหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุม่บคุคลนั 0นถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลหรือกลุม่บุคคลดงักล่าวเกินกว่าหนึ�งในสามของหน่วยลงทนุที�ได้จําหน่ายแล้ว
ทั 0งหมด เว้นแตบ่คุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 1ข้อ 22(2) (ข), (ค), (ง) และ ข้อ 29(1) แห่ง
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สน. 22/2552 เรื�อง การจดัตั 0งกองทนุ
รวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

13.5 การคืนเงินคา่สั�งซื 0อแก่ผู้สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที�บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการภายหลงัจากสิ 0นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 0งแรก หาก
ปรากฏวา่จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ประชาชนได้ไมถ่ึงสามสบิห้าราย หรือในกรณีที�มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด บริษัท
จัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับตั 0งแต่วันถัดจากวันสิ 0นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ 0นจากเงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหน่วยลงทนุให้ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุภายในหนึ�งเดือน
นบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัสิ 0นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทนุ หาก
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บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั 0นได้อันเนื�องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 0ยในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละเจ็ดครึ�งต่อปี นบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที�
ครบกําหนดเวลานั 0นให้ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุ ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุที�ขายได้แล้วตามวรรคหนึ�ง ให้ใช้
ราคาตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วย ลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื�นได้ 
 

13.6 เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
ไมม่ี 
 

13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ซื 0อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรอง
ความถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 0 
( 1 )  กรณีบคุคลธรรมดา 

( ก ) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 
( ข ) สาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ 
( ค ) สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

 
( 2 )  กรณีนิติบคุค 

( ก ) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
( ข ) สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
( ค ) ตวัอยา่งลายมือชื�อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขในการลงนาม 
( ง ) หนงัสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
( จ ) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

 
14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั�งแรก 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาที�ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทั 0งนี 0หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 24 เรื�อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูคา่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
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ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซื 0อหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนั
ทําการซื 0อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวนัเริ�มทําการขาย
หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ�งจะ
ระบไุว้ในหนงัสอืชี 0ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัตอ่ไป 
 
14.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชี 0ชวน ใบคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี 0ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั ใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิด
บญัชี และคูม่ือผู้ลงทนุ ได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืนจะจดัสง่หนงัสอืชี 0ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั พร้อมใบคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ 
และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชี 0ชวนสว่นข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัท
จดัการและสถานที�ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลา
ทําการ  
 

14.2 วิธีการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ  
14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุสามารถซื 0อหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
ทั 0งนี 0 ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะต้องสั�งซื 0อโดยมีมลูค่าขั 0นตํ�าของการสั�งซื 0อแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้ดงันี 0 หน่วย
ลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : 1,000 บาท (หนึ�งพนับาทถ้วน) ขึ 0นไป และหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 
บาท (หนึ�งพนับาทถ้วน) ขึ 0นไป (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) 
สาํหรับการสั�งซื 0อครั 0งแรกของการสั�งซื 0อภายหลงัการเสนอขายครั 0งแรก และ หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล : 
1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) ขึ 0นไป และหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) ขึ 0นไป (จํานวนเงิน
ดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) สําหรับการสั�งซื 0อครั 0งถดัไป โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั 0งนําใบคําสั�งซื 0อหน่วย
ลงทนุ และเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทั 0งส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามที�บริษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
 
ทั 0งนี 0 ผู้ลงทนุที�สนใจสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซื 0อหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืน หรือวิธีการอื�นใดที�บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ ลงทุนที�สนใจจะสั�งซื 0อหน่วยลงทุนต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน  และนําส่งพร้อมแนบ
หลกัฐานประกอบตามข้อ 13.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอื�นใดตามที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม (ถ้ามี) 
ไปที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนหรือวิธีการอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนด 
 
ในการสั�งซื 0อ ผู้สั�งซื 0อรับรองที�จะซื 0อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที�สั�งซื 0อหรือน้อยกวา่ที�สั�งซื 0อไว้ตามที�บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปลี�ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั�งซื 0อดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี 0ย
ในกรณีที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนที�สั�งซื 0อ 
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บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุตามจํานวนทั 0งหมดที�มีคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 0อ
ขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื�นใดที�บริษัทจดัการได้สงวน
สทิธิในการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้ซื 0อหนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เรื�อง เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทุนสามารถยื�นเอกสารการสั�งซื 0อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทุนได้ที�บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน และเมื�อเจ้าหน้าที�ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซื 0อคืน ได้ตรวจสอบเอกสารการสั�งซื 0อและเงินค่าสั�งซื 0อว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสั�งซื 0อหน่วย
ลงทนุที�เจ้าหน้าที�ได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สั�งซื 0อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
14.2.2 ATM  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเมื�อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน โดยผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื 0อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้
ในคําขอใช้บริการ  
 
คําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื�อผู้สั�งซื 0อได้ทํารายการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการ
ได้รับเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที�มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนั 0น 
 
ในกรณีที�บริษัทจดัการจะเริ�มรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
14.2.3 TELE-BANK  
บริษัทจัดการจะรับคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื 0อขายหน่วยลงทนุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  
 
คําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื�อผู้สั�งซื 0อได้ทํารายการสั�งซื 0อหน่วย
ลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้
สั�งซื 0อ 
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หนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในกรณีที�มีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสั�งซื 0อ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุ
ผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์นั 0น 
 
ในกรณีที�บริษัทจดัการจะเริ�มรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบบั ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการ
ดําเนินการแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 
บริษัทจดัการอาจรับคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขที�บริษัทจดัการกําหนด 
 
คําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุที�สง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั 0นจะสมบรูณ์ต่อเมื�อบริษัทจดัการได้รับ
เงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วย ลงทนุได้โดยผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะทํา
รายการซื 0อหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุที�ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัท
ได้รับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุและได้รับเงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
 
ในกรณีที�บริษัทจดัการจะเริ�มรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการดําเนินการแจ้ง
ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
14.2.5 INTERNET  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเมื�อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใชบัริการซื 0อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ได้ระบุ
ไว้ในคําขอใช้บริการ  
 
คําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้สั�งซื 0อได้ทํารายการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการ
ได้รับเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
ในกรณีที�มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนผ่าน
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อินเตอร์เน็ตนั 0น  
 
14.2.6 หกับญัชี 
ผู้สนใจสามารถซื 0อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะที�
บริษัทจัดการกําหนดได้ที�บริษัทจัดการหรือที�ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนเฉพาะที�เปิดให้บริการนี 0ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี 0 
( 1 )  ในการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนในเวลาเดียวกนั 
ด้วยการให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้เปิดไว้ที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน
ด้วยจํานวนเงินที�เทา่กนัในแตล่ะงวด 
( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ประสงค์จะใช้บริการนี 0สามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อ
คืนเพื�อขอใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื�อซื 0อหน่วยลงทนุและ
ใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนลว่งหน้า” ซึ�งการให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอน
คําสั�ง โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทําหนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื�อซื 0อหนว่ยลงทนุและใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตาม
เงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบใุนแบบคําขอดงักลา่ว 
( 3 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบชืุ�อ บญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น และจํานวนเงินที�ต้องการ
สั�งซื 0อซึ�งจะต้องไม่ตํ�ากว่าครั 0งละ 1,000 บาท และเพิ�มขึ 0นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเดรดิตของผู้สั�งซื 0อและโอนเข้าบญัชีสั�งซื 0อกองทนุเปิด
เพื�อซื 0อหน่วยลงทนุทกุเดือน ตามที�ผู้สั�งซื 0อได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต
เพื�อซื 0อหน่วยลงทนุและใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุที�คํานวณได้ ณ สิ 0นวนัทําการ
ซื 0อขาย  ซึ�งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�คํานวณได้ ณ สิ 0นวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที�รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีที�วนัดงักลา่วตรงกับ
วนัหยดุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สั�งซื 0อในวนัทําการถดัไป
เพื�อซื 0อหนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุที�คํานวณได้ ณ สิ 0นวนัทําการซื 0อขายนั 0น 
อนึ�งคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการหกับญัชีที�เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน
จะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
( 4 )  ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื�อซื 0อ
หนว่ยลงทนุและใบคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกคําขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก 
“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื�อซื 0อหน่วยลงทุนและใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุน
ลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 
( 5 )  บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที�ปรากฎอยู่กับผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนเป็นหลกัฐานในการทํา
รายการที�สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
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14.2.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการอาจรับคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�
บริษัทจดัการกําหนด  
คําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้สั�งซื 0อได้ทํารายการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการ
ได้รับเงินค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุนั 0นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
ในกรณีที�มีข้อขดัข้องของระบบการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับ
เงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสั�งซื 0อ
หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตนั 0น 
 
บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ตกลงใช้บริการซื 0อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและ
ผกูพนัตามเงื�อนไขและวิธีการที�กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเปลี�ยนแปลงต่อไปใน
ภายหน้าซึ�งรวมถึงการยอมรับความเสี�ยงใดๆ ที�อาจเกิดขึ 0นเนื�องมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
ทั 0งนี 0 การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 0อหน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครั 0ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่ว
มายงับญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
 
14.2.8 การสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ 
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการ
แก้ไขโครงการ 
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการจะเริ�มรับคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัท
จัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการ
ดําเนินการแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุ  
14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) 
(1)  ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุครั 0งเดียวเต็มจํานวนที�สั�งซื 0อ โดยชําระเงินคา่ซื 0อหน่วยลงทนุเป็น
เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ที�รับคําสั�งซื 0อภายในวนัทําการขาย
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หนว่ยลงทนุเทา่นั 0น  
ในกรณีที�ชําระเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงิน ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุจะต้อง
ลงวนัที�ที�สั�งซื 0อและขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บญัชีสั�งซื 0อกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์“ เพื�อเข้าบญัชีประเภท
ออมทรัพย์ที�บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี 0 
- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาํนกัสาทร 
หรือ “บญัชีเพื�อการสั�งซื 0อ-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด” เพื�อเข้าบญัชี
ประเภทกระแสรายวนัที�บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี 0 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
หรือ ชื�อบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื�อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัที�บริษัท
จดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี 0 
- ธนาคารซิตี 0แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมบญัชีเพื�อการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สั�งซื 0ออื�น ๆ ซึ�งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ โดยจะติด
ประกาศ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการและสถานที�ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2)  ในกรณีที� เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารที�ผู้สั�งซื 0อชําระค่าซื 0อหน่วยลงทนุไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�ง
จ่ายเงินธนาคารที�ผู้สั�งซื 0อชําระค่าซื 0อหน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั 0งแรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสั�งซื 0อนั 0น ๆ ทนัที 
 
(3)  ในการชําระคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที�ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื�นที�
จดัตั 0งโดยบริษัทจัดการ เพื�อซื 0อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 0 ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็ม
จํานวนจะหกักลบลบหนี 0กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
(4)  ผู้ลงทนุที�สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุและได้ชําระค่าซื 0อหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสั�งซื 0อหน่วยลงทนุและขอคืน
เงินคา่สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากในจํานวนที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุ
ที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
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14.3.3 TELE-BANK  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื 0อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะ
ดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชี
สั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 
เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่าน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื 0อหน่วยลงทุนตามจํานวนที�ระบไุว้ในคําสั�งซื 0อหน่วย
ลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื�นใดที�บริษัทจดัการยอมรับ ใน
กรณีที�ชําระค่าสั�งซื 0อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีด
คร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเข้าบญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
 
14.3.5 INTERNET  
เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซื 0อหน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครั 0ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั
บญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
 
14.3.6 หกับญัชี 
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ซื 0อหน่วยลงทนุแบบสมํ�าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต  
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีเงิน
ครบตามที�ระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื�อซื 0อหน่วยลงทุน และใบคํา
สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุลว่งหน้า“ เทา่นั 0นเพื�อซื 0อหนว่ยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สั�งซื 0อ
ในงวดใดมีไมเ่พียงพอที�บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพื�อซื 0อหน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือ
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซื 0อหนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตมีไมเ่พียงพอที�จะซื 0อหนว่ยลงทนุได้ครบตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ทั 0งหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบใุน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชี
เงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื�อซื 0อหน่วยลงทุน และใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทั 0งนี 0บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที�จะหกั
ออกจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิก
การใช้บริการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน
รายดงักลา่วทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
14.3.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 0อหน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มี



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   31 

การหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั 0ง และโอนเงิน
จํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสั�งซื 0อหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ 0น 
 
14.3.8 การชําระเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื�นๆ 
บริษัทจดัการอาจเพิ�มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื 0อหน่วยลงทนุโดยวิธีการอื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื�นใดเพื�อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื 0อหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ  
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการจะเริ�มรับชําระเงินค่าซื 0อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื�นๆบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 0อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
ในกรณีที�ผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื 0อหน่วยลงทุนถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนั 0น หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบคําสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุภายในวนั
ทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษา
เงินคา่ซื 0อหน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสั�งซื 0อหรือ
บญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ�งเป็นบญัชีเดียวกบัที�ผู้สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุได้ชําระเงินค่า
ซื 0อหนว่ยลงทนุ ไปจนกวา่บริษัทจดัการจะได้รับใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�คํานวณได้เมื�อสิ 0นวนัทําการขายหน่วยลงทุน ณ วนัที�ได้รับใบคําสั�งซื 0อหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ซื 0อจะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 
 
ทั 0งนี 0 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึ 0นหลงัจากที�นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
 

14.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทั 0งหมดที�มีคําสั�งซื 0อหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 0อขาย
หน่วยลงทุน และเพิ�มจํานวนหน่วยลงทุนที�ขายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่า
หนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิ 0นวนั
ทําการขายหนว่ยลงทนุนั 0นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที�การสั�งซื 0อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที�ได้รับอนุมัติจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ โดยใช้หลกัการสั�งซื 0อก่อน
ได้ก่อนตามวนัที�ได้รับใบคําสั�งซื 0อพร้อมเงินคา่ซื 0อเต็มจํานวน  
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ในกรณีที�การสั�งซื 0อพร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นที�ซื 0อเข้ามา ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที�จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทั 0งหมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเกินกว่าหนึ�งในสามของหน่วย
ลงทนุที�ได้จําหน่ายแล้วทั 0งหมด เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข), (ค), (ง) 
และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สน. 22/2552 
เรื�อง การจดัตั 0งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

14.5 การคืนเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที�ผู้ สั�งซื 0อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั 0งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื 0อในส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายชื�อผู้สั�งซื 0อ
หนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที�อยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 4 วนัทําการนบัจากวนัที�
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรนั 0น  
 

14.6 เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั�งซื 0อหน่วยลงทุนในกรณี
ดงัตอ่ไปนี 0  
14.6.1 กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัส่วนตามที�
กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที�จะลงทนุเพื�อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
นโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม ทั 0งนี 0บริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืน และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี 0 
( 1 )  กรณีเอกสารหรือข้อมลูที�บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซื 0อหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที�
บริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซื 0อหนว่ยลงทนุของผู้ซื 0อหนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 
( 2 )  กรณีที�การสั�งซื 0อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่
กองทนุรวม โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ ทั 0งนี 0เพื�อ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(3)  กรณีที�การสั�งซื 0อหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัมีจํานวนเกินกว่าหนึ�งในสามของหน่วย
ลงทนุที�ได้จําหน่ายแล้วทั 0งหมด บริษัทจดัการจะปฏิเสธหน่วยลงทนุที�มีจํานวนเกินกว่าหนึ�งในสามนั 0น เว้นแต่
บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข), (ค), (ง) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สน. 22/2552 เรื�อง การจดัตั 0งกองทนุรวมและการเข้าทํา
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สญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ผู้สนใจลงทนุยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด
บญัชีให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 13.7 
ทั 0งหมด 
 

14.8 วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถทําการซื 0อหนว่ยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนได้ในวนัและเวลา 
ทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการกําหนดขึ 0นภายหลงั โดยอ้างอิงจากวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุของ
กองทุนหลัก โดยจะประกาศวันที�เป็นวันทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
ทั 0งนี 0บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั 0งนี 0บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

15 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- รูปแบบอื�นใดตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

ทั 0งนี 0การออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบใุนข้อ 15.2 

 
15.2 เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งเป็นเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่ละราย เว้น
แต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื�นเพิ�มเติมได้ โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี 0 

15.2.1   หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
( 1 )  เมื�อสิ 0นสดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 0งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งชื�อผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุที�
ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ เพื�อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตั 0งแตว่นัทําการถดัจากวนัที�สิ 0นสดุระยะเวลา
เสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก หรือภายใน 5 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
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และราคาหน่วยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครั 0งแรก ทั 0งนี 0 เอกสารหลกัฐานต่างๆจะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ 
หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตั 0งแต ่2 คนขึ 0นไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื�อผู้
ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นั 0นเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที�ได้จากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที�มีชื�อตามเงื�อนไขการลงนามในคําขอเปิด
บญัชีหนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสาํคญัของกองทนุ 
( 2 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครั 0งที�มีการ
สั�งซื 0อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั 0นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที�ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที�ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุเป็น
รายการที�เป็นปัจจุบนัและถกูต้อง พร้อมทั 0งดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื�อ
เป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื 0อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัที�คํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 
( 3 )  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วง
ข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�ได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
15.2.2   สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
( 1 )  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทึกชื�อผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
( 2 )  นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพื�อยืนยนั
การทํารายการซื 0อหรือขายคืนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุได้ ตอ่เมื�อนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน
ของทา่น ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เฉพาะกลุม่ก่อน โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ 
ก่อนที�บริษัทจดัการเริ�มให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที�ที�จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนของท่านบนัทึกรายการซื 0อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตั 0งแต่วนัทําการ
ถดัจากวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา
บนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูที�บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง 
( 4 )  ผู้ สั �งซื 0อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนหน่วย
ลงทุนอื�น สามารถออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ�งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และ
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ไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการที�ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
 
15.2.3   ใบหนว่ยลงทนุ 
( 1 )  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทนุ เพื�อนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน 
หรือกรณีพิเศษอื�นๆ ทั 0งนี 0 ในการออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมื�อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นั 0น โดยมี
ขั 0นตอน ดงันี 0 
(ก)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึ�งขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
(ข)  ยื�นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ 
(ค)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ตามจํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก
จํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุน
จํานวนเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั 0น 
(ง)  ใบหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดซึ�งจะระบุชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื�อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทจัดการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เครื�องจกัรประทบั 
หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ย
ลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีใบหนว่ยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่ว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาสง่
มอบคืนแก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพื�อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึง
จะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ�งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�อปรากฏอยู่
ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

 

ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งให้กบัผู้
สั�งซื 0อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
และ/หรือรูปแบบที�มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ�มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�บริษัท
จดัการกําหนด โดยผู้สั�งซื 0อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถร้องขอเปลี�ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�บริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลง 
หรือเพิ�มเติมรูปแบบและ/หรือเงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการที�ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 
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16 การรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

16.1 ช่องทางการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน, Internet 
 

16.2 วิธีการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติ 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซื 0อคืน : ทกุวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 
วนั และเวลาที�ทําการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1 วิธีการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) 
ทกุวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนั และเวลาที�ทําการรับซื 0อคืน 
ในการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 0 
(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสั�งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั�งขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อม
ทั 0งสง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที�บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืน ลว่งหน้าก่อนวนัรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 16.4 
( 2.1 )  กรณีระบเุป็นจํานวนหนว่ยลงทนุ  
ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�ต้องการขายคืนทั 0งหน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผลและ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลตั 0งแต่ 1 หน่วยขึ 0นไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุที�เหลือไม่ถึง 1 หน่วย 
ให้ทําการขายคืนได้ทั 0งจํานวนตามจํานวนที�เหลอือยูน่ั 0น  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจํุานวนหนว่ยลงทนุที�จะขายคืนในใบคําสั�งขายคืนมากกวา่จํานวนหนว่ย
ลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืน
ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทั 0งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั 0น 
( 2.2 )  กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน  
ผู้ ขายคืนสามารถระบุจํานวนเงินที�ต้องการขายคืนทั 0งหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผลและหน่วย
ลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลตั 0งแต่ 1 บาทขึ 0นไป (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื 0อคืน
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทุนที�เหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ทําการขายคืนได้ทั 0ง
จํานวนตามจํานวนที�เหลอือยูน่ั 0น 
ในกรณีที�ผู้ ขายคืนระบุจํานวนเงินที�ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ�งคํานวณจากจํานวนหนว่ยลงทนุทั 0งหมด
ที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 0น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ขายคืน
ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทั 0งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั 0น 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนไว้เป็นหลกัฐาน 
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( 3 )  บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน จะดําเนินการรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามจํานวนทั 0งหมดที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนที�กําหนดไว้ใน
โครงการ  เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 , 20 
( 4 )  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุตามจํานวนทั 0งหมดที�มีคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในวนัทําการรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุที�รับซื 0อคืนในวนัทําการถดัจากวนัที�
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิ 0นวนัทําการรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุนั 0นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
( 5 )  บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนั
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 
( 6 )  นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั 0งหมดกับสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหาก
ถกูต้องก็จะยกเลกิหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืน   พร้อมทั 0งออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วย
ลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสาํหรับคา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้
ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหนว่ยลงทนุ 
( 7 )  ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื�นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน ยังไม่
สามารถรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัท
จดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสั�งขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดที�
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื�นความจํานงในการขายคืน
หน่วยลงทนุ ทั 0งนี 0การยกเลิกคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื�อได้รับการอนมุตัิจากบริษัท
จดัการ 
 
16.3.1.2 ATM 
บริษัทจดัการอาจรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการที�บริษัทจดัการกําหนด  ซึ�งผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
ในกรณีที�บริษัทจดัการจะเริ�มรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทั 0งนี 0 บริษัท
จดัการดําเนินการแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 
บริษัทจดัการอาจรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�บริษัทจัดการกําหนด ซึ�งผ่านความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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ในกรณีที�บริษัทจดัการจะเริ�มรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1
ฉบบั ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 
ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.1.5 INTERNET 
บริษัทจดัการอาจรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และวิธีการที�บริษัทจดัการกําหนด ซึ�งผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 
ไมม่ี 
 
16.3.1.7 การรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ 
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ เพื�อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื 0อคืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการจะเริ�มรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�
สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กวา่ 15 วนั 
 

16.3.2 การชําระเงินคา่รับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
การชําระเงินคา่ซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามเงื�อนไขดงันี 0  
(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 
(2) ในกรณีที�เป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที�ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการ
ดําเนินการดงักลา่วเอง  
(3) ในการชําระคืนคา่ขายหนว่ยลงทนุในการโอนหรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี 0 ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอน
หรือนําเงินเข้าบญัชีที�ได้แจ้งไว้ไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่
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ขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�คํานวณได้เมื�อสิ 0นวนัทําการที�รับซื 0อคืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณราคา
รับซื 0อคืน โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.3.3 วนัและเวลาที�ทําการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย และรับซื 0อคืน (ถ้ามี) ได้ทกุ
วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเริ�มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. 
 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที�กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการที�สามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทํา
การของตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการที�บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจาก
การรับชําระคา่ซื 0อขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัที�เป็นวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทั 0งนี 0บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั 0งนี 0บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องแจ้งลว่งหน้า 

: ไมต้่องแจ้ง 

 
17 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

17.1 เงื�อนไขในการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที�บริษัท
จัดการกําหนด ซึ�งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั 0น การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว 
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ�ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื�อซื 0อหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด 
อีกกองหนึ�ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ�งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี)  
เพื�อนําไปชําระคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ซึ�งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถสบัเปลี�ยน
การถือหนว่ยลงทนุภายในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” หรือสบัเปลี�ยนไปยงักองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี และ/หรือ 
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี และสบัเปลี�ยนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี และ/หรือ กองทุนเปิด ยูโอบี 
อินคมั เดล ีมายงักลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ได้ ดงันี 0 
1)  สบัเปลี�ยนกบักลุม่กองทนุเปิด “ สมาร์ท ”  
กลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท”บริษัทจดัการจะกําหนดคําวา่ “สมาร์ท” อยู่ในชื�อของกองทนุเปิด และต้องกําหนดให้
สามารถทําการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้  
 
2)  สบัเปลี�ยนกบักองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ีและ/หรือ กองทนุรวมตลาดเงินอื�นๆภายใต้การบริหารจดัการของ
บริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ไม่สามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกบักลุม่กองทนุเปิด “ชวัร์” ได้
ยกเว้นกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี และ/หรือ กองทุนรวมตลาดเงินอื�นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จดัการ (ถ้ามี) 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งรายละเอียดของกองทนุรวมที�สามารถสบัเปลี�ยนได้เพิ�มเติมไว้ในที�เปิดเผย 
ณ บริษัทจดัการ สาํนกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
 
3)  สบัเปลี�ยนกบักองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี
ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทนุเปิด “สมาร์ท” สามารถสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนไปยงักองทนุเปิด ยโูอบี 
อินคมั เดล ีและสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ีมายงักลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ได้ 
 
4)  สบัเปลี�ยนชนิดของหนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งชนิดไม่จ่ายเงินปันผล กบั ชนิดจ่ายเงินปันผล 
ของกองทนุเปิดยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 
 
อนึ�ง ในกรณีที�บริษัทจดัการมีกองทนุประเภทอื�นๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากกองทนุข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที�จะเพิ�มเติมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุประเภทใหมน่ั 0น โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
ทั 0งนี 0 การสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราว หรือถาวรก็ได้ ใน
กรณีที�บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที�
ดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเรื�องดงักลา่วไว้ในที�เปิดเผย ณ บริษัท
จดัการ สาํนกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทั 0งลงประกาศ
ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 

17.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซื 0อคืนดงันี 0  
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1)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกได้ทกุวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลา
เริ�มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.  
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที�กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการที�สามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทํา
การของตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการที�บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจาก
การรับชําระคา่ซื 0อขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัที�เป็นวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ทั 0งนี 0บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั 0งนี 0บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
2)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้าได้ในทกุวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุ ในเวลาทําการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที�กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการที�สามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทํา
การของตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการที�บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจาก
การรับชําระคา่ซื 0อขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัที�เป็นวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ทั 0งนี 0บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั 0งนี 0บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

17.3 ราคาขายและราคารับซื 0อคืน กรณีสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
ในการสับเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื�อสิ 0นวันทําการ
สบัเปลี�ยนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื 0อคืนดงันี 0  
( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ
สบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้าม)ี   
( 2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�คํานวณได้ 
ณ วนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวนัที�บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทั 0งนี 0มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื 0อคืนในการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุตามที�ได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื 0อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  
 

17.5 วิธีการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี 0  
( 1 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสั�งสบัเปลี�ยนได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซื 0อคืน  
( 2 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นั 0น  
( 3 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั�งสบัเปลี�ยนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 0งสง่มอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใดๆ ตามที�บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจํุานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยนในใบคําสั�งสบัเปลี�ยนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยน (ถ้ามี) ซึ�งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทั 0งหมดที�
ปรากฏอยูใ่นรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั 0น บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุทั 0งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นรายการที�บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั 0น 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสั�งสบัเปลี�ยนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
( 4 )  ในกรณีการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั 0นตํ�า
ในการสั�งซื 0อหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
( 5 )  บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ�มจํานวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี 0 

( 5.1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการกําหนดราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ
ของรายการสบัเปลี�ยนออกดงักลา่ว และจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการ
ถดัจากวนัที�มีการกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุของรายการสบัเปลี�ยนเข้าดงักลา่วตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
( 5.2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการกําหนดราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุของรายการสบัเปลี�ยน
ออกดงักลา่วตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ�มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสบัเปลี�ยนในช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 0งแรก หรือ ในวนัทําการถดัจากวนัที�มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ
ของรายการสบัเปลี�ยนเข้าดงักลา่วสาํหรับการสบัเปลี�ยนภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก 
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( 6 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�สั�งสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนไม่ได้ หากรายการดงักลา่ว
นั 0น บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 0อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ 0นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 0งสิ 0น 
 

17.6 การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ 
บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ เพื�อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการ
แก้ไขโครงการ 
ในกรณีที�บริษัทจัดการจะเริ�มรับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัท
จัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 0อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการ
ดําเนินการแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
18 การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้มีคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 0 
(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล 
(2)  มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุที�ไม่
ถกูต้องนั 0นตา่งจากราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั 0งแตห่นึ�งสตางค์ขึ 0นไปและคิดเป็นอตัราตั 0งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
(3)  มีคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื 0อคืน
หนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องนั 0นตา่งจากราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั 0งแตห่นึ�งสตางค์ขึ 0นไป และคิดเป็นอตัราตั 0งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
 
การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลื�อน
ได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัทําการถดัจากวนัที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุนั 0น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 0งนี 0 การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 0  
(1)  ประกาศการเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที�
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�ใช้ในการซื 0อขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้มี
คําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  
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(2)  แจ้งการเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื�องดงักล่าว พร้อมทั 0งแสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
(3)  ในระหว่างที�บริษัทจัดการเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนั 0นหากถึงวนัทําการซื 0อขายหน่วย
ลงทุนวนัอื�น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุนั 0น ทั 0งนี 0 
บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ยงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิ 0นก่อน แล้วจึงชําระเงินคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�สั�งขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันั 0น ๆ ตอ่ไป 

 
19 การไม่ขายหรือไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื �อหรือคาํสั� งขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื 0อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ ใน
กรณีที�ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี 0 

(1)   ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซื 0อขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซื 0อขายได้ตามปกติ  
(2)   เมื�อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย 
จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซื 0อคืนหรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใน
กรณีนี 0ได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3)   กรณีที�กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับ
ซื 0อคืนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งขายหน่วยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งขาย
หน่วยลงทุน เมื�อมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี 0เกิดขึ 0นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั 
ทั 0งนี 0 เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ก)  ตลาดซื 0อขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่สามารถเปิดทําการซื 0อขายได้ตามปกติ ทั 0งนี 0 เฉพาะกรณีที�กองทนุ
รวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์ที�ซื 0อขายในตลาดซื 0อขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือกองทุนหลักที�กองทุนไปลงทุนไม่สามารถรับซื 0อคืนหน่วยลงทุนได้
ตามปกติ 
(ข)  มีเหตกุารณ์ที�ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประะเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
(ค)  ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ตา่งประเทศนั 0นหยดุรับคําสั�งซื 0อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไม่ขายหรือไม่รับซื 0อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�ง
ซื 0อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุที�รับไว้แล้ว 
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บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซื 0อคืน หรือไมรั่บสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 
ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที�ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�ใช้ในการซื 0อขาย
หรือสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้มีคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ
ทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื 0อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อ 
คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั 0งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมนั 0นให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื 0อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) หรือ (3) เกินหนึ�งวนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนั 0นให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 
รวมทั 0งแจ้งการเปิดรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในทนัทีที�
สามารถกระทําได้ด้วย  
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื 0อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ
ก็ได้  
 
2.   บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
ขายหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องนั 0นตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั 0งแตห่นึ�งสตางค์ขึ 0นไปและคิดเป็นอตัราตั 0งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคํา
สั�งซื 0อหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที�ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืนที�ใช้ในการซื 0อขายหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ที�ได้มีคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20 การหยุดรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตาม
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ระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสั�งซื 0อ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
21 การชาํระค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงิน 

ในกรณีที�กองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนที�สั�ง
ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงที�จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงิน บริษัทจัดการ
อาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธีการดงันี 0  
1.   บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื�นที�จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายตุิธรรมที�บริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นนั 0น ณ 
วนัทําการซื 0อ-ขายหนว่ยลงทนุ 
 
2.   บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี 0 

2.1   กรณีที�มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นที�จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่น้อยกวา่จํานวนเงิน
ที�ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที�คํานวณได้ตามข้อ 1 
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที�กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะทําการจ่าย
สว่นตา่งให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื�อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิ 0นวนัทําการใดถดัจากวนันั 0น 
2.2   กรณีที�มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นที�จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่มากกวา่จํานวนเงิน
ที�ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที�คํานวณได้ตามข้อ 1 
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุ
ภายในระยะเวลาที�บริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  
 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นที�ต้องการโอนให้แก่ผู้ ขายคืน 
หนว่ยลงทนุ หกัด้วย จํานวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุที�ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 
 

3.   กรณีที�มีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที�รับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื�นนั 0นให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ให้กับผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที�บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือ
ยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 
 
4.   กรณีการจ่ายเงินสว่นต่างตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที�รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื�นแทนเงินที�มีจํานวนผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมากกวา่ 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่น
ตา่งดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที�มีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที�สดุก่อนตามลาํดบั 
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22 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื �อคืน (ถ้ามี) และที�ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ  
( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที�
บริษัทจัดการเป็นนายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขาย การรับซื 0อคืน และการ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที�กําหนดไว้ใน โครงการจดัการกองทนุรวม 
( 2 )  บอกเลิกสญัญาแต่งตั 0งผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดย
ได้รับความอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
22.1.2 หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
( 1 )  จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทั�วไปในราคาที�กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ�ง
ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�กําหนดไว้ในหนงัสอืชี 0ชวน  
( 2 )  สั�งให้โอน สั�งให้เปลี�ยนแปลง สั�งให้ซื 0อขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุ
รวมภายในขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้  
( 3 )  เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจการที�กองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที�จําเป็น เพื�อ
รักษาไว้ซึ�งประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
( 4 )  แตง่ตั 0งและถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
( 5 )  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื�อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชีของบริษัท
หลกัทรัพย์  
( 6 )  แตง่ตั 0งผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวม โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อมีการยตุิหรือ
เลกิกองทนุรวม 
( 7 )  แตง่ตั 0งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
( 8 )  แตง่ตั 0งและถอดถอนที�ปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)  
( 9 )  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเกี�ยวกบัการเพิ�ม
วนัเวลาทําการขาย การรับซื 0อคืน และการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที�เกี�ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทั 0งนี 0จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
( 10 )  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ�งมีคณุสมบตัิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื�อง 
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
( 11 )  นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ตามที�ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�มุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม  
( 12 )  สั�งจ่ายค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 0นแก่กองทนุรวมตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของกองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราที�ระบไุว้ในโครงการ  
( 13 )  แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไข
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เพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ”  
( 14 )  ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ�งได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัที�ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืชี 0ชวนอยา่งเคร่งครัด  
( 15 )  จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทั 0งนี 0ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
( 16 )  แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั 0ง หรือเปลี�ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที�
เกี�ยวข้องกับการจดัการกองทนุรวมที�กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั 0ง หรือเปลี�ยนแปลงภายหลงัได้ ทั 0งนี 0
ภายใน 15 วนั นบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�มีการแตง่ตั 0งหรือเปลี�ยนแปลง  
( 17 )  จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื�นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์
กองทนุรวม  
( 18 )  จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
( 19 )  จดัให้ได้มาซึ�งผลประโยชน์ที�ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์
ดงักลา่วฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
( 20 )  จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) และ
ใบแสดงรายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นประจําทกุสิ 0นสดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และ
จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ�งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
( 21 )  ไมก่ระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
( 22 )  ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
( 23 )  จดัทํา หนงัสอืชี 0ชวนกองทนุรวมใหมท่กุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี ทั 0งนี 0ให้สอดคล้องกบัประกาศ
ที�เกี�ยวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที�ติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ฯลฯ ที�ใช้ในการซื 0อขายหน่วยลงทนุ เพื�อให้ผู้ลงทุนสามรถตรวจดไูด้ 
และจดัสาํเนาให้เมื�อร้องขอ  
( 24 )  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ ตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
( 25 )  ยื�นคําขอแก้ไขเพิ�มเติมเงินทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัที�ยี�สิบของเดือน
ถดัไปในกรณีที�มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ�มเติม โดยบริษัทจดัการนําสง่รายงานดงักลา่วผ่าน
ระบบที�จดัไว้บนเว็บไซต์ของสาํนกังาน  
( 26 )  กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึ�งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
( 27 )  ยกเลกิกองทนุรวมตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”  
( 28 )  เมื�อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม กบัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทั 0งหมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม  
( 29 )  ปฏิบตัิการอื�นๆ เพื�อให้บรรลถุึงซึ�งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  
( 30 )  จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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( 31 )  ปฏิบตัิหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที�จะมีแก้ไข
เพิ�มเติมตอ่ไปที�กําหนดให้เป็นหน้าที�ของบริษัทจดัการ 
 

22.2 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุรวม สําหรับการทําหน้าที�เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาจดัตั 0งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
( 2 )  บอกเลกิสญัญาแตง่ตั 0งผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
( 3 )  ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทน และเพื�อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้
ภายใต้หวัข้อ “หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
( 1 )  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบอื�นๆตามที�ตามที�พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และที�จะมีแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไปที�กําหนดให้เป็นหน้าที�ของบริษัทจดัการ 
( 2 )  รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั 0งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการจัดการ
กองทนุรวม  
( 3 )  ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ�งเป็นทรัพย์สินของ 
กองทนุรวม ตามคําสั�งของบริษัทจดัการเมื�อเห็นว่ามีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่า
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  
( 4 )  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุ
รวมที�รับฝากไว้  
( 5 )  จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุรวมตามคําสั�งของบริษัทจดัการ  
( 6 )  ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุรวม เพื�อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับ
เงินปันผล การรับดอกเบี 0ย การรับสิทธิในการจองซื 0อหุ้นเพิ�มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและ
สทิธิประโยชน์อื�นใดที�กองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทั 0งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั 0นๆ ทั 0งนี 0บริษัทจดัการ
จะเป็นผู้ใช้สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม  
( 7 )  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ที�จะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ใน
ระหวา่งทําการปิดโอนในชื�อของกองทนุรวมเพื�อประโยชน์ของกองทนุรวม  
( 8 )  จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนี 0เป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ  

( 8.1 )  รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ 0นวนั 
และคํานวณดอกเบี 0ยค้างรับ  
( 8.2 )  รายงานเป็นรายวนัเกี�ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทของ หลกัทรัพย์ และตาม
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สถานภาพของหลกัทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี 0ยค้างรับ  
( 8.3 )  รายงานรายละเอียดเจ้าหนี 0คา่ซื 0อหลกัทรัพย์และลกูหนี 0คา่ขายหลกัทรัพย์  
( 8.4 )  รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
( 8.5 )  รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม  

( 9 )  รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซื 0อคืน
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวม และการคํานวณหน่วยลงทนุที�เพิ�มขึ 0นจากการออกหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื 0อหนว่ยลงทนุ และจํานวนหนว่ยลงทนุที�ลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ที�บริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื�อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  
( 10 )  รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที�ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องตามเกณฑ์ที�กําหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
( 11 )  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาที�
เป็นธรรม ในกรณีที�วิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในขณะคํานวณมลูคา่ หรือกรณีที�เป็นทรัพย์สนินอกจากที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
( 12 )  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครั 0งที�
บริษัทจดัการเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้มีคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม  เมื�อเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย  จ่าย  โอนหลกัทรัพย์  หรือทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล 
( 13 )  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการไม่ขายหรือไม่รับซื 0อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งขาย
คืนหนว่ยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ เมื�อเห็นว่ามีเหตจํุาเป็น
ทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื�นใดเพื�อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
( 14 )  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีที�กองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนที�สั�งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที�จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื�นได้ 
( 15 )  ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพื�อประกอบกบัข้อมลูอื�นๆ ที�บริษัทจดัการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่
ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิ 0นปีบญัชีนั 0น 
( 16 )  ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ มาตรา 125 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�ออกตามพระราชบัญญัติ
ดงักลา่วทั 0งในปัจจุบนัและที�จะแก้ไขเพิ�มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้ง
บริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่วโดย
ละเอียด และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์
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ดงักลา่ว  
( 17 )  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีที�บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศหลกัเกณฑ์ที�ออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว  
( 18 )  ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที�ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทั 0งนี 0เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 0งปวง หรือเมื�อได้รับคําสั�งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ
รวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
( 19 )  ในกรณีที�มีการยกเลิกโครงการ เมื�อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิ 0นสดุเมื�อผู้ ชําระ
บญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุรวม กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที�การชําระบญัชียงั
ไมส่ิ 0นสดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที�ตา่ง ๆ ดงันี 0  

( 19.1 ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
( 19.2 ) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีที�ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักลา่ว 
จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมช่กัช้า 

( 20 )  หน้าที�อื�นใดตามที�กฏหมายเกี�ยวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมาย ก.ล.ต.กําหนดโดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 0งที�มีอยูใ่นปัจจบุนัและที�จะแก้ไขเพิ�มเติมในอนาคต 
 

22.3 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน :  
22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ตามสญัญาแต่งตั 0ง
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
( 2 )  บอกเลกิการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนตามข้อกําหนด และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั 0ง
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
 
22.3.2 หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
( 1 )  แจกจ่ายหนงัสอืชี 0ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุรวม คําขอเปิดบญัชี ใบคําสั�งซื 0อ ใบคําสั�งขายคืน 
ใบคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัหน่วยลงทนุที�จําหน่าย หรือเอกสารอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวม  
( 2 )  จดัให้มีหนงัสือชี 0ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานที�ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน เพื�อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที�สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที�เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  
( 3 )  รับเอกสารการสั�งซื 0อหรือคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสั�งซื 0อ หรือเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวม  
( 4 )  ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสั�งซื 0อ ใบคําสั�งซื 0อ
หนว่ยลงทนุ และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  
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( 5 )  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทั 0งหมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง  
( 6 )  รับชําระเงินคา่ซื 0อหนว่ยลงทนุจากผู้สั�งซื 0อ ทั 0งนี 0ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการ  
( 7 )  สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ยื�นคําขอใช้
บริการกองทนุรวมกบับริษัทจดัการ  
( 8 )  คืนเงินค่าซื 0อหรือสั�งซื 0อหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ที�ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
โครงการ  
( 9 )  ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ รวมทั 0งข้อมลูและ
เอกสารอนัจําเป็น รวมทั 0งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี�ยวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สั�งซื 0อหน่วยลงทนุ 
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื�อมีเหตจํุาเป็นอื�นใด  
( 10 )  ทําการอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัหน้าที�ดงักลา่วข้างต้น 
( 11 )  ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดให้เป็น
หน้าที�ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
 

22.4 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหนา่ย : ไมม่ี  
 

22.5 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี  
 
22.6 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษากองทนุ/ที�ปรึกษาอื�น ๆ : ไมม่ี 
 
22.7 สิทธิ หน้าที� ความรับผิดชอบและการแต่งตั 0งคณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทุนของที�ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง 

Country Fund) : ไมม่ี 

 

23 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื 0อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

 
ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย 
หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพ กองทนุสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 
คา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล    
สาํหรับการขายคืนในปีที� 1 นบัจากวนัจดทะเบียน : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
สาํหรับการขายคืนหลงัจากนั 0น : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
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สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล    
สาํหรับการขายคืนในปีที� 1 นบัจากวนัจดทะเบียน : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
สาํหรับการขายคืนหลงัจากนั 0น : อตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการอาจคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื 0อ
คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุสํารองเลี 0ยงชีพ กองทนุสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ 
 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล    
กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

 
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล   
กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซื 0อคนืหนว่ยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

 
ทั 0งนี 0 บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุสํารองเลี 0ยงชีพ กองทนุสว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการ 
 
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  : 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 

500 หน่วย ที�ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวนัที�ยื�นคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
 

สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล  : 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 
500 หน่วย ที�ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวนัที�ยื�นคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
 
 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิ 
ในหนว่ยลงทนุ 
 

: ไมม่ี 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา
ถือครองที�กําหนดในโครงการ 

: ไมม่ี 
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อื�นๆ ระบ ุ:  
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล : 
-  คา่ธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์เมื�อสั�งซื 0อหรือสั�งขายหนว่ยลงทนุ 
กองทนุจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายนี 0ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายและ
ราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทุน เพื�อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขาย
หลกัทรัพย์ ตามที�กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื�อสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ที�เกิดขึ 0นจริง โดยการปรับเพิ�มอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ�มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที�ระบไุว้
ในข้อ 23.3 (1) 
 
-  คา่ธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 
1)  กรณีกองทนุนี 0เป็นกองทนุเปิดต้นทาง กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี 0ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วย
ลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออก 
2)  กรณีกองทุนนี 0เป็นกองทนุเปิดปลายทาง กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี 0ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
หนว่ยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้า 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์
ให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ที�เกิดขึ 0นจริง โดยการปรับเพิ�มอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ�มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที�ระบไุว้
ในข้อ 23.3 (1) 
 
-  คา่ธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อ สกลุ ที�อยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
อตัรารายการละ 50 บาท ทั 0งนี 0เพื�อมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัที�ยื�นคําขอทํารายการดงักลา่ว 
 
-  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรับการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ในกรณีเลกิโครงการเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยตามอตัราและเงื�อนไขที�ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 
ทั 0งนี 0คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื�นใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 
-  คา่ธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์เมื�อสั�งซื 0อหรือสั�งขายหนว่ยลงทนุ 
กองทนุจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายนี 0ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายและ
ราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทุน เพื�อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขาย
หลกัทรัพย์ ตามที�กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื�อสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ให้
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สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ที�เกิดขึ 0นจริง โดยการปรับเพิ�มอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ�มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที�ระบไุว้
ในข้อ 23.3 (1) 
 
-  คา่ธรรมเนียมในการซื 0อขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 
1)  กรณีกองทนุนี 0เป็นกองทนุเปิดต้นทาง กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี 0ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วย
ลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออก 
2)  กรณีกองทุนนี 0เป็นกองทนุเปิดปลายทาง กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี 0ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
หนว่ยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้า 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์
ให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั�งซื 0อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ที�เกิดขึ 0นจริง โดยการปรับเพิ�มอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ�มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที�ระบไุว้
ในข้อ 23.3 (1) 
 
-  คา่ธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อ สกลุ ที�อยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
อตัรารายการละ 50 บาท ทั 0งนี 0เพื�อมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัที�ยื�นคําขอทํารายการดงักลา่ว 
 
-  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรับการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ในกรณีเลกิโครงการเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยตามอตัราและเงื�อนไขที�ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด  
ทั 0งนี 0คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื�นใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  : อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทั 0งหมดหกัด้วยมลูค่า

หนี 0สินทั 0งหมดที�ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของ
ช่วงตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครั 0งลา่สดุจนถึง
วนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทั 0งหมดหกัด้วยมลูค่า
หนี 0สินทั 0งหมดที�ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของ
ช่วงตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครั 0งลา่สดุจนถึง
วนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
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คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.058 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 0งหมดหกัด้วย

มูลค่าหนี 0สินทั 0งหมดที�ยังไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ของช่วงตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ครั 0งลา่สดุจนถึงวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล  : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.058 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 0งหมดหกัด้วย
มูลค่าหนี 0สินทั 0งหมดที�ยังไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ของช่วงตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ครั 0งลา่สดุจนถึงวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี   
สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 0งหมดหักด้วย

มูลค่าหนี 0สินทั 0งหมดที�ยังไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ของช่วงตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ครั 0งลา่สดุจนถึงวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

สาํหรับหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล  : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั 0งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี 0สินทั 0งหมดที�ยังไม่ ไ ด้ รวมค่าธรรมเ นียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ ของช่วงตั 0งแตว่นัถดัจากวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ครั 0งลา่สดุจนถึงวนัที�คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย : ไมม่ี 
 

อื�นๆ ระบ ุ:  
-  คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี 0ที�จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนที�จ่ายจริง  
( 1 )  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวม 
ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
( 2 )  ค่าจดัทํา และค่าพิมพ์หนงัสือชี 0ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุครั 0งแรก และค่าพิมพ์หนงัสือชี 0ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ
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ใหมท่กุรอบปีบญัชีค่าแปลหนงัสือชี 0ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจดัทําค่าพิมพ์ และค่าจดัสง่
รายงานประจําปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกล่าว รายงานและจดหมาย
ตา่งๆ ถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  
( 3 )  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุรวม เช่น การเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุ
เช็คคา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  
( 4 )  คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที�ใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม  
( 5 )  คา่นายหน้าซื 0อขายหลกัทรัพย์ที�ซื 0อหรือขายเพื�อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 
( 6 )  ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที�ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัการกองทนุ
รวม เช่น คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ 0นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื�อการรับชําระหนี 0ใด ๆ ของกองทนุรวม  
( 7 )  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที� หรือเรียก
คา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื�อได้รับ
คําสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
( 8 )  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  
( 9 )  ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
 
หมายเหต ุ:  
อตัราขั 0นสงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั 0งหมดที�สามารถประมาณการได้ที�เรียกเก็บจาก
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.178 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
 
ทั 0งนี 0 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 
 
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที�จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที�จะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดงักลา่วในงวดเดียวหรือ
เฉลี�ยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทั 0งนี 0 การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี
และวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที�รับรองทั�วไป หรือมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนั 0น 
 
23.3 การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ�มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 0  
( 1 )  กรณีเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ�มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติด
ประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน และ
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
( 2 )  กรณีที�บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัท



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   58 

จดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน  
( 3 )  ในกรณีที�กองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ�เปลี�ยนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็น
อตัราที�ไมส่งูกวา่ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที�บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที�กองทนุรวมมีมลูค่าไม่
น้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทโดยคํานวณตามมลูคา่ที�ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที�สาํนกังาน
ของบริษัทจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน 
 
ทั 0งนี 0 การเปลี�ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตั 0งแตว่นัถดัจากวนัเปลี�ยนแปลง 

 
24 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที�มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง 

24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ 
1.   บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตา่งประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้คา่กลางระหวา่งราคาเสนอ
ซื 0อและราคาเสนอขายของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของแตล่ะวนั
ทําการ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ทั 0งนี 0 ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีหรือไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปลี�ยน
หรือกรณีที�บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปลี�ยนนั 0นไม่มีความเหมาะสม 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื�นใดแทนได้ 
 
บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดงันี 0 
1. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
2. มลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 
3. มลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 
กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนตามชนิดการจ่ายเงินปันผล ดงันั 0นมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยทั 0ง 2 ชนิดอาจมี
มลูคา่ไมเ่ทา่กนั เนื�องจากจํานวนเงินปันผลที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุรวมกนัจะเทา่กบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ซึ�งผลประโยชน์ที�เกิด
จากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวมและจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทุน 
แตล่ะชนิด  
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วิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
เนื�องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ทําให้การปันส่วนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตามแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ 
การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนั 0น จะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยรวมของกองทนุ และปันสว่นให้กบั
หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด โดยการเฉลี�ยตามสดัสว่นของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้าของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิจะเฉลี�ยโดยใช้มลูค่าหน่วยลงทุนที�ขายได้ทั 0งหมดของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทนุ 
หลงัจากนั 0น ปรับปรุงรายการที�เกี�ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ 
รับซื 0อคืนหน่วยลงทุน และรายการเงินปันผลที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิหลงัหกัคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หนว่ยลงทนุของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ 
ทั 0งนี 0 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที�คํานวณ จะต้องมีมลูค่าไม่ตํ�ากว่าศนูย์ การปันสว่นรายได้และ
คา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อที� 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ตวัอยา่งการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
ตวัอย่างที� 1 วนัที�มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นวนัแรก จํานวนหน่วยที�ขายได้ทั 0งหมด ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล  
5,000 หนว่ย ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,000 หนว่ย และสมมติให้กองทนุมีดอกเบี 0ยค้างรับในวนัแรก จํานวน 1,200 บาท 

 กองทนุรวม ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล ชนิดจา่ยเงินปันผล 
มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ขายได้ 150,000.00 50,000.00 100,000.00 

กองทนุมีดอกเบี 0ยค้างรับในวนัแรก จํานวน 1,200 บาท 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิก่อนปรับปรุงรายการ 151,200.00 50,400.00 100,800.00 
ที�มา: ปันสว่นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล เทา่กบั  151,200.00 x 50,000.00 / 150,000.00 เทา่กบั 50,400.00 บาท 
ชนิดจา่ยเงินปันผล เทา่กบั  151,200.00 x 100,000.00 / 150,000.00 เทา่กบั 100,800.00 บาท 

ไมม่ีรายการที�เกี�ยวข้องเฉพาะกบัหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
จํานวนหนว่ยลงทนุ  5,000.0000 10,000.0000 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  10.08000 10.08000 

 
ตวัอย่างที� 2 สมมติให้วนัปัจจุบนั กองทุนมีส่วนเพิ�มของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ จํานวน 100.00 บาท ซึ�งมาจากการขาย
สนิทรัพย์ลงทนุเพื�อนํามาจ่ายเงินปันผลให้หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หน่วยลงทนุชนิด
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 75 ของสว่นเพิ�มของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของชนิดจ่ายเงินปันผลที�เพิ�มขึ 0น นอกจากนี 0
กองทนุ ยงัได้ขายหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล จํานวน 30,000 บาท รับซื 0อคืนหน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล จํานวน 
10,000 บาท วนัตอ่มาเพิ�มและลดหนว่ยลงทนุจากการทํารายการดงักลา่วที�เกี�ยวข้องของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
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 กองทนุรวม ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล ชนิดจา่ยเงินปันผล 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิวนัก่อนหน้า 151,200.00 50,400.00 100,800.00 

กองทนุมีสว่นเพิ�มของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเพิ�มขึ 0น จํานวน 100.00 บาท ณ.วนัปัจจบุนั 
ซึ�งมาจากการขายสนิทรัพย์ลงทนุเพื�อนํามาจา่ยเงินปันผลให้หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิก่อนปรับปรุงรายการ 151,300.00 50,433.33 100,866.67 
ที�มา: ปันสว่นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
ชนิดไมจ่า่ยเงินปันผล เทา่กบั  151,300.00 x 50,400.00 / 151,200.00 เทา่กบั 50,433.33 บาท 
ชนิดจา่ยเงินปันผล เทา่กบั  151,300.00 x 100,800.00 / 151,200.00 เทา่กบั 100,866.67 บาท 
จ่ายเงินปันผลให้ชนิดจา่ยเงินปันผล 
(75% x 66.67 เทา่กบั 50 บาท) 

(50.00) - (50.00) 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 151,250.00 50,433.33 100,816.67 
จํานวนหนว่ยลงทนุ  5,000 10,000 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  10.08667 10.08167 

วนัตอ่มา เพิ�มและลดหนว่ยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุ และการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
ขายหนว่ยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล 
(หนว่ยลงทนุเพิ�มขึ 0น 30,000 / 10.0817 
เทา่กบั 2,976.6886) 

30,000.00 - 30,000.00 

รับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 
(หนว่ยลงทนุลดลง 10,000 / 10.0866  
เทา่กบั 991.4143) 

(10,000.00) (10,000.00) - 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 171,250.00 40,433.33 130,816.67 
จํานวนหนว่ยลงทนุ  4008.5857 12,975.6886 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  10.08668 10.08167 

 
ในกรณีที�บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี�ยนแปลงการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุครั 0ง 
 
2.   บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซื 0อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี 0 
 
(2.1)  คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ 0นวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยุดทําการต่อเนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิ 0นวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป บริษัท
จดัการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทั 0งนี 0 ภายในวนัทําการถัดจากวนัที�บริษัท
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จดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(2.2)  คํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุทกุสิ 0นวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนั
ทําการถดัไป ทั 0งนี 0 ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการใช้มลูค่าหน่วย
ลงทุนของสิ 0นวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื 0อคืนหน่วย
ลงทนุ เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กับบริษัท
จดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกับวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเนื�องกนัจน
เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุทกุสิ 0นวนัทําการซื 0อ
ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหน่วย
ลงทนุโดยไมช่กัช้า ทั 0งนี 0 ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี 0 
(ก) 3 วนัทําการก่อนวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 
(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป   
ทั 0งนี 0 เฉพาะในกรณีที�กองทนุรวมกําหนดวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครั 0งหา่งกนัยาวกวา่หนึ�งเดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื�อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที�ซื 0อขายหน่วยลงทุนทกุวนัทําการ และกองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 
เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ 
และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุได้ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัทําการซื 0อ
ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัที�บริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซื 0อขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะ
ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุ
ทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ
ได้ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุที�ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที�การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุที�จดัขึ 0นโดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอื�นที�สาํนกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ภายใน 4 วนัทําการถดัไปก็ได้ 
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การประกาศข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ�งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที�
เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที�ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 0อคืนที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื 0อขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 24.1 เมื�อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี 0 
1)  เมื�อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสั�งซื 0อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ตามกรณีที�
ระบุไว้ในโครงการนี 0 หรือตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยุดทําการซื 0อขายของกองทุน และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
2)  เมื�อมีเหตทีุ�บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตั 0งแตว่นัที�ปรากฏเหตดุงักลา่ว 
3)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื 0อคืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 0 
(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 
(3.2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สาํหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื�อใช้ในการคํานวณ  ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที� 4 ขึ 0น สว่นมลูค่า
หนว่ยลงทนุเพื�อใช้ ในการคํานวณราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ 0ง 
(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที�คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง  โดยตดัทศนิยม
ตําแหนง่ที� 5 ทิ 0ง และประกาศราคาขายและราคารับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ  ตามที�คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง่   โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ 0ง  
ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ 0นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั 0นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.   ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องน้อยกว่าหนึ�งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุที�ถูกต้องตั 0งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 0นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที�พบว่าราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการเพื�อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี 0 
(1)  ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้อง  
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง  
(3)  สาเหตทีุ�ทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4)  มาตรการป้องกนัเพื�อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทั 0งนี 0 เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั 0งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซื 0อขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
ในกรณีที�เหตขุองความผิดพลาดซึ�งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ�งมีผลต่อเนื�องต่อการคํานวณราคา
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หน่วยลงทนุครั 0งต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี 0ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัที�บริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.   ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที�ถูกต้องตั 0งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 0นไป และคิดเป็น
อตัราตั 0งแตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที�
พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัที�ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนี 0เฉพาะวนัที�ราคาหน่วย
ลงทนุที�ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้องตั 0งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 0นไป และคิดเป็นอตัราสว่นตั 0งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ 0นภายในวนัทําการถดัจากวนัที�พบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนั 0นไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณ
ราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิ 0น เพื�อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัที�
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั 0งนี 0 รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 0  
(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้อง  
(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง  
(ค)  สาเหตทีุ�ทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเมื�อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะจดัให้มีสาํเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ เพื�อให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถกุต้องภายในวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3)  ประกาศชื�อกองทนุรวมที�มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที�มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซื 0อหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที�ได้ซื 0อหรือขายคืนหนว่ย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกันเพื�อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าว พร้อมทั 0งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที�จัดทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานั 0น เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที�ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3.   ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี 0  
(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตํ�ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี 0  
(ก)  กรณีที�เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ซื 0อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง  
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หากปรากฏว่าผู้ซื 0อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หนว่ยลงทนุที�เหลอือยูน่ั 0นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั 0งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซื 0อขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
(ข)  กรณีที�เป็นการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวน
ซึ�งมีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวม
เป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื�อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที�ถกูต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดงันี 0  
(ก)  กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื 0อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ�งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื 0อหนว่ยลงทนุ  
(ข)  กรณีที�เป็นการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึ�งมีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที�
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที�ขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หนว่ยลงทนุที�เหลอือยูน่ั 0นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที�ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั 0งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื 0อขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
ในกรณีที�บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซื 0อหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ�งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซื 0อหน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
4.   บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที�เกิดขึ 0นจากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื 0อหน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม กรณีที�ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลืออยู่ในหน่วยลงทนุชนิดใด บริษัทจดัการอาจคงหน่วยลงทนุชนิดนั 0นไว้
ได้ ในกรณีที�ประสงค์จะขายหน่วยลงทุนชนิดนั 0นเพิ�มเติม บริษัทจัดการต้องคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของชนิด
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ดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณีตามความ
เหมาะสมของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

 
25 รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม 

วนัที�สิ 0นสดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

วนัที�สิ 0นสดุรอบบญัชีครั 0งแรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
26 การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล: 
จ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 4 ครั 0ง ครั 0งละไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของสว่นเพิ�มของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหนว่ยลงทนุชนิด
จ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผลที�เป็นกําไรที�เกิดขึ 0นจริง (Realized gain) ของหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผลในแตล่ะงวดบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงิน
ปันผลที�เป็นกําไรที�เกิดขึ 0นจริง (Realized gain ) ของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลจนถึงงวดบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผล 
โดยต้องไม่ทําให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ�มขึ 0นในรอบบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั 0น ทั 0งนี 0บริษัทจดัการจะถือ
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
 
บริษัทจัดการจะแยกคํานวณรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด หากสามารถระบุได้ว่ารายได้และ
ค่าใช้จ่ายนั 0น เป็นของหน่วยลงทนุชนิดใด หากไม่สามารถระบุได้ บริษัทจดัการจะปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
สดัสว่นของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้าของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด  ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการจะไม่ปันสว่นค่าใช้จ่าย
จนทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุติดลบ โดยค่าใช้จ่ายในสว่นที�ทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุ
ชนิดใดติดลบ  จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของหนว่ยลงทนุอีกชนิดหนึ�ง 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทนุของ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ณ วนัสิ 0นงวดบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ตํ�ากว่ามูล
คา่ที�ตราไว้ หรือในกรณีเมื�อนําเงินปันผลต่อหน่วยที�จะจ่ายหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปัน
ผล ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียน ทําให้มลูคา่หนว่ยลงทนุของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลตํ�ากวา่มลูคา่ที�ตราไว้ 
 
ในกรณีที�บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด บริษัท
จดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของ
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลโดยไมช่กัช้า ทั 0งนี 0โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 0  
( 1 )  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ�งฉบบั หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต อาจพิจารณาผ่อนผนั
หรือสั�งการให้ปฏิบตัิเป็นประการอื�นได้  
( 2 )  ปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที�
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ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืนที�ใช้ในการซื 0อขายหนว่ยลงทนุ  
( 3 )  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลชนิดไม่ระบชืุ�อผู้ ถือเมื�อได้รับ
การร้องขอ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการที�
ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที�ขายในช่วงระยะเวลาที�ต่างกนัก็ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครั 0ง และจะถือปฏิบตัิ
เพิ�มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้
สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื�อการอื�น
ใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทนุเปิดนั 0น 

 
27 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลมีสทิธิที�จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที�กําหนดไว้ในข้อ 26 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผลจะไมไ่ด้สทิธิในการรับเงินปันผล 
 
27.2 สทิธิในการลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ในกรณีของกองทุนที�มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื�อการใดๆจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี 0 
-  ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด เช่น การเลิกกองทนุรวม เป็นต้น กองทนุ
ต้องได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุชนิดนั 0น 
-  ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ�ง เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด เป็นต้น ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที�ได้รับผลกระทบเกินกึ�งหนึ�งของจํานวน
หนว่ยลงทนุชนิดนั 0น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื�อให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได้ เมื�อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั 0งหมด ทั 0งนี 0บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 28 
ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้
แล้วทั 0งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 0นในสว่นที�เกินกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด 
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27.3 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ : (ไมม่ีความแตกตา่งระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุ) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 0อคืน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.4 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : (ไมม่ีความแตกตา่งระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุ) 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลี�ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทั 0งนี 0จะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
(2) ขั 0นตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ  
ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที�ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที�สํานกังานของ
บริษัทจดัการ  
ข) ในกรณีที�ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั 0งยื�นเอกสารที�เกี�ยวข้องตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษั 
จดัการ  
ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทั 0งหมด และสง่มอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐาน  
ง) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมทั 0งจดัทําหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุและนําสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที�การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิ 0นลง  
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื�อเลกิโครงการ : (ไมม่ีความแตกตา่งระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุ) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อโครงการสิ 0นสดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ
31 
27.6 สทิธิประโยชน์อื�น ๆ :  
สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ (ไมม่ีความแตกตา่งระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุ) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฏหมาย แต่ทั 0งนี 0นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจด
ทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําเฉพาะที�เป็นสถาบนัการเงิน และหนว่ยงานของราชการเทา่นั 0น 

 
28 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ�มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที�ได้จดทะเบียนไว้กับสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั 0งนี 0 ภายใต้เงื�อนไขและวิธีการ 
ดงัตอ่ไปนี 0 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที�เพิ�มขึ 0นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื�อได้มีการจดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สาํนกังานแล้ว  
(2)  การขายหนว่ยลงทนุเพิ�มจะต้องไมทํ่าให้มลูคา่ทั 0งหมดของหนว่ยลงทนุที�เพิ�มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทั 0งนี 0 
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที�ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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(3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิ 0นวนัที�เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ�ม 
 
เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ�มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื�นๆ 
 
28.2 บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ�มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ทั 0งนี 0ภายใต้เงื�อนไขและวิธีการตอ่ไปนี 0  
( 1 )  บริษัทจดัการขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนได้แล้วมีจํานวนหนว่ยลงทนุ ณ วนัยื�นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมลูค่า
หนว่ยลงทนุตั 0งแตร้่อยละ 75 ขึ 0นไปของจํานวนเงินทนุที�จดทะเบียนไว้ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
( 2 )  จํานวนเงินทนุที�จดทะเบียนเพิ�มขึ 0นมีมลูคา่ครั 0งละไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท  
เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ�มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
ดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบ และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ภายใน 
15 วนั นบัตั 0งแตว่นัที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ�มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวม 
 
28.3 การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด
ของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในกรณีที�การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั 0งแต่วนัที�ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ�งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัที�ได้มีมติให้แก้ไขเพิ�มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.4 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 60 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมดของโครงการ หรือในกรณีที�เป็นกองทนุรวมที�การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื�อคํานวณเฉพาะจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 60 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุชนิดนั 0น ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั 0น 
 

29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1 สาํนกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั 0งและจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป หากปรากฏวา่ 
(1)  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดกองทนุรวมหนึ�งเกินกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของกองทนุรวมนั 0น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(2)  ในกรณีที�ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือ
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ตกลงกบับคุคลอื�น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที�แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกันใดที�ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของ
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 
เว้นแตก่ลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามข้อ ข้อ 22(2) (ข), (ค), (ง) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สน. 22/2552 เรื�อง การจัดตั 0งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
อย่างไรก็ตาม กองทนุเปิดจะเข้าเหตตุ้องเลิกกองทนุในกรณีทีบคุคลที�ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนัให้ถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ทําการขายคืนหน่วยลงทนุรวมกนัเป็นจํานวนเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วใน
วนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุใด 
 
29.2 สาํนกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั 0งและจดัการกองทนุรวม ในกรณีที�มีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตั 0ง
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ
เพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานกังานได้ดําเนินการ
แจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องทําการชี 0แจง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�
ไมม่ีการชี 0แจง หรือชี 0แจงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือทําให้เชื�อได้ว่าการจดัตั 0งกองทนุรวมเป็นการจดัตั 0งกองทนุรวมเพื�อผู้
ลงทนุทั�วไปอย่างแท้จริง และสํานกังานสั�งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัท
จดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการตามที�สาํนกังานสั�งได้ หรือดําเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถทําให้กองทนุรวมเป็น
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปอยา่งแท้จริง 
 
29.3 หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนดงันี 0 
(1)  จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด 
(2)  มลูค่าหน่วยลงทนุที�ขายได้แล้วทั 0งหมดโดยคํานวณตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 
ล้านบาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนั 0น 
(3)  เมื�อบคุคลที�ได้รับยกเว้น หรือผ่อนผนัให้ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ได้ทําการขายคืนหน่วยลงทนุรวมกนัเป็น
จํานวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมดในวนัทําการซื 0อขายหนว่ยลงทนุใด 
 
29.4 เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวมในกรณีที�บริษัทจดัการกระทําการหรืองด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�ของตน 
 
29.5 เมื�อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหนา่ยได้เเล้วทั 0งหมดของโครงการจดัการ 
29.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเลกิกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หาก
เป็นกรณีที� 
(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 
(2)  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3)  กรณีที�ไมส่ามารถลงทนุในกองทนุ United Asia Recovery หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวม
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ตา่งประเทศใดๆ ที�มีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม 
(4)  กรณีที�กองทนุรวมมีจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 0งแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตั 0งกองทนุเพื�อสง่
เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5)  กรณีมีเหตใุห้เชื�อได้วา่เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยโดยรวม 

 
30 การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมื�อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีที�ทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 
1.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  
2.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั 0งนี 0ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื�นใดเพื�อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเรื�องดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�น เป็นต้น  
3.  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื�อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัsวสญัญาใช้เงินที�มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื�อทวงถามให้เสร็จสิ 0นก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 
(ก)  ยตุิการรับคําสั�งซื 0อและคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุตั 0งแตว่นัทําการที�ปรากฎเหตตุาม 29.3 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั 0งแจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั 0งนี 0ภายใน 3 วนัทําการนบัตั 0งแต่วนัทําการที�ปรากฏเหตตุาม 
29.3  
(ค)  จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับตั 0งแต่วันทําการที�
ปรากฏเหตตุาม 29.3 เพื�อรวบรวมเงินเทา่ที�สามารถกระทําได้เพื�อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัิ  
(ง)  ชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินที�รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัตั 0งแตว่นัทําการที�ปรากฏเหตตุาม 29.3 และเมื�อได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนั 0น  
เมื�อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัท
จดัการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 
เงื�อนไขอื�น : 
กรณีที�ปรากฎเหตุตามข้อ 29.6 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 0 
1.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   71 

2.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั 0งนี 0ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื�นใดเพื�อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเรื�องดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�น เป็นต้น 
ทั 0งนี 0 บริษัทจดัการอาจขอให้ สาํนกังานคณะกรรมการ กลต. พิจารณาผ่อนผนั หรือสั�งการให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเป็น
อยา่งอื�นได้ สาํหรับการดําเนินการเพื�อชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�มีความจําเป็น หรือสมควร 

 

31 การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื�อเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแตง่ตั 0งผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื�อทําหน้าที�รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิที�คงเหลอืจากการชําระหนี 0สินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทั 0งทําการอย่างอื�นตามแต่จําเป็นเพื�อชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิ 0น ทั 0งนี 0 ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกั
จ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิเท่าที�คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที�ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ เมื�อได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคง
ค้างอยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิ�ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
32 ข้อกาํหนดอื�นๆ 

32.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื 0อคืนในนามกองทนุ
รวมได้ตาม หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวีธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 0งนี 0การกู้ยืมเงินหรือ
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื 0อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
32.2 ในกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะเปลี�ยนให้บริษัทจดัการรายอื�นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน หรือ ขอ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทั 0งนี 0 หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั
และในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ 0นจากการเปลี�ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.3 ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 0นในสว่นที�
เกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมด และดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ
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ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 0นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมด
ของกองทนุรวมนั 0นภายในสองเดือนนบัแตว่นัที�ปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือดําเนินการเลกิกองทนุรวมนั 0นทนัที เว้นแตเ่ข้า
ข้อยกเว้นตามข้อ ข้อ 22(2) (ข), (ค), (ง) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที� สน. 22/2552 เรื�อง การจัดตั 0งกองทุนรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทุนสว่นบคุคล ลง
วนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
32.4 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อกองทนุจากบคุคลที�เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื�องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 0 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั 0นต้องเป็นทรัพย์สนิที�มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
(2)  ต้องไมม่ีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนั 0นบ่อยครั 0งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุที�อยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�
อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั 0นด้วย 
ในกรณีที�บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.5 Benchmark: กองทนุนี 0จะเปรียบเทียบกบั ดชันีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที�ปรับค่าให้อยู่ในสกุล 
เงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 
 
32.6 สาระสาํคญัของกองทนุหลกั 

32.6.1 ข้อมลูทั�วไป 
ชื�อกองทนุ  : SPDR Gold Trust 
ประเภท : กองทนุอีทีเอฟ(Exchange Traded Fund) ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

นิวยอร์ก (New York Stock Exchange:NYSE) ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
(Singapore Stock Exchange : SGXST) และตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง 
(Hong Kong Stock Exchange : HKSE) โดยบริษัทจดัการจะลงทนุใน
กองทนุหลกัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก 

สกลุเงิน : ดอลลาร์สหรัฐฯ (United States Dollar : USD) 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
ลกัษณะของทองคําที�ลงทนุ : London Good Delivery Bars ตามมาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก the 

London Bullion Market Association (“LBMA”) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : The Bank of New York 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ : HSBC Bank USA, N.A 
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC(WGTS) ที�ถือหุ้นโดย World Gold 

Council (WGC)ซึ�งเป็นองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไรที�จดัตั 0งขึ 0นตามกฎหมายของ
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ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
Marketing Agent : State Street Global Market LLC 
Website : www.spdrgoldshares.com 
 

32.6.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุหลกั 
เน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพื�อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหัก
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั 0งหมดของกองทนุ 
ลกัษณะของทองคําแทง่ที�กองทนุลงทนุ คือ London Good Delivery Bars ซึ�งจะมีมาตรฐานความบริสทุธิ�ขั 0นตํ�า
ที� 99.5% และผ่านการรับรองจาก the London Bullion Market Association (“LBMA”) ซึ�งเป็นหน่วยงานที�มี
ความเป็นอิสระเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรมระดบัสากล และมีการเปิดเผยราคาซึ�งเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรม
ไว้อยา่งแพร่หลาย 
ทั 0งนี 0 จะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ไม่มีการซื 0อขายในตลาด (unlisted) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี 0ที�มีอนัดบั
ความนา่เชื�อถือในระดบัที�ตํ�ากว่าอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และ ตรา
สารหนี 0ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ (Unrated Securities) 
 
32.6.3 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุหลกั 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ร้อยละ 0.02 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี (ไมต่ํ�ากวา่ 500,000 เหรียญ

สหรัฐและไมเ่กิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี) 
คา่ธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ร้อยละ 0.10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียม Marketing Agent ร้อยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียม Sponsor ร้อยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�จ่ายจริง 
 

ทั 0งนี 0 กองทนุจะกําหนดค่าบริหารจดัการไว้ที�ร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะ
ยกเลกิสญัญากบั Marketing Agent หากในเดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทนุสงูกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี Sponsor และ 
Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุ เพื�อทําให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุเท่ากบัร้อยละ 0.40 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทนุมีโอกาสที�จะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีได้ ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใดๆ จนทําให้
คา่ใช้จ่ายของกองทนุทั 0งหมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เนื�องจากกองทนุจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ 
Marketing Agent รวมทั 0งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปี ทั 0งนี 0เมื�อครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสญัญากบั 
Marketing Agent คา่บริหารจดัการกองทนุก็อาจจะมากกวา่ร้อยละ 0.40 ตอ่ปี 
 
หมายเหต ุ:  ข้อความ ในสว่นของกองทนุ SPDR Gold Trust ได้จดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั 0น ในกรณีที�
มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือเอาต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 
32.7 ความเสี�ยงในการลงทนุของกองทนุรวม 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   มีนโยบายเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึ�งเป็น
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กองทนุประเภท Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ซึ�งจดัตั 0งและบริหารจดัการโดย 
World Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหากําไรที�จดัตั 0ง
ขึ 0นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแทง่ เพื�อสร้างผลตอบแทนของกองทนุ
ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 0งหมดของกองทนุ ดงันั 0น
ความเสี�ยงจากการลงทนุในกองทนุ ได้แก่ 

(ก) ความเสี�ยงจากตลาดโดยรวม (Market Risk) คือ 
ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ซึ�งเป็นความเสี�ยงที�ไมส่ามารถควบคมุได้ 

(ข) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ (Liquidity Risk)  คือ 
ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ที�มีสภาพคลอ่งในการซื 0อขายตํ�า  ทั 0งนี 0สภาพคล่องดงักลา่วเกิดจากอุป
สงค์และอปุทาน และคณุภาพของหลกัทรัพย์ ณ ขณะนั 0นๆ  
แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง : เนื�องจากกองทนุ SPDR Gold Trust เป็นกองทนุอีทีเอฟ ซึ�งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซื 0อขายได้ทุกวนัทําการ จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

(ค) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  (Foreign Exchange Risk / Currency Risk) คือ 
ความเสี�ยงที�การลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลี�ยนแปลง 
โดยปกติกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ จะไม่ใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน จึงอาจมีความ
เสี�ยงสงูจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศ ซึ�งอาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับเงินต้นคืนตํ�ากวา่เงินลงทนุเริ�มแรกได้ ทั 0งนี 0 
ในอนาคตกองทนุอาจใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วโดยขึ 0นอยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ�งอาจมีต้นทนุ
สาํหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�เพิ�มขึ 0น 

(ง) ความเสี�ยงที�ราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามลูค่าหน่วย
ลงทนุ  

(NAV) ของกองทนุต่างประเทศ เนื�องจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุต่างประเทศ เปลี�ยนแปลงไปตาม
มูลค่าตลาดของทองคําที�กองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที�ราคาของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์
เปลี�ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนั 0น ดงันั 0น จึงมีโอกาสที�กองทุนอาจซื 0อหรือขาย ETF ของ
กองทนุตา่งประเทศในราคาที�สงูกวา่หรือตํ�ากวา่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ย(NAV) ของกองทนุตา่งประเทศๆ  

(จ) ความเสี�ยงจากการลงทนุในสญัญาซื 0อขายลว่งหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซื 0อขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึ 0นลงผนัผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพย์พื 0นฐาน ดงันั 0นหากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื 0นฐาน 
(Underlying Security) 
แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง : กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซื 0อขายล่วงหน้าที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อลดความเสี�ยงเทา่นั 0น ทั 0งนี 0การป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วอาจทําให้กองทนุเสยีโอกาสที�จะได้รับ
ผลตอบแทนที�เพิ�มขึ 0น หากอตัราแลกเปลี�ยนมีการเปลี�ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที�กองทนุคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี
กองทนุยงัคงมีความเสี�ยงจากการที�คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  ดงันั 0นเพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่วกองทนุ
จะทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 0งขึ 0น หรือธนาคารพาณิชย์ 
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(ฉ) ความเสี�ยงจากการที�คา่บริหารกองทนุตา่งประเทศจะเพิ�มขึ 0น เนื�องจาก กองทนุในตา่งประเทศมีการกําหนดคา่ 
บริหารจดัการไว้ที� 0.4% ต่อปีเป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญากบั Marketing Agent ทั 0งนี 0 หากในเดือนใด
คา่บริหารจดัการของกองทนุตา่งประเทศสงูกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายที�เรียก
เก็บจากกองทนุตา่งประเทศ เพื�อที�จะทําให้ค่าใช้จ่ายกองทนุต่างประเทศเท่ากบั 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย
ของกองทนุในตา่งประเทศมีโอกาสมากกวา่ 0.4% ตอ่ปีได้ ในกรณีที�กองทนุในตา่งประเทศเกิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ  จนทําให้
ค่าใช้จ่ายกองทุนทั 0งหมดเกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทุนจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ 
Marketing Agent รวมทั 0งหมดได้ไมเ่กิน 0.3% ตอ่ปี 
อนึ�ง เมื�อครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสญัญากบั Marketing Agent ค่าบริหารจัดการกองทนุก็อาจจะ
มากกวา่ 0.4% ตอ่ปี 

(ช) ความเสี�ยงที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมไ่ด้รับการคุ้มครองภายใต้ Investment Company Act 1940 ซึ�งเป็นกฎหมาย 
ที�กํากบักองทนุรวมในต่างประเทศ ซึ�งจะทําให้ไม่ได้รับการกํากบัดแูลจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ในลกัษณะเดียวกบักองทนุรวมในตา่งประเทศทั�วไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม กองทนุหลกั SPDR Gold 
Trust ทําการจดทะเบียนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ American Stock Exchange และ New York Stock 
Exchange ซึ�งเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ซ) ความเสี�ยงที�เกิดจากการจํากดัความรับผิดชอบของผู้ รักษาทรัพย์สนิ 
ผู้ รักษาทรัพย์สนิต้องชดใช้ความเสยีหายที�เกิดขึ 0นแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้าความ
เสยีหายนั 0นเป็นผลจากการจงใจเลนิเลอ่ การละเว้นไมป่ฏิบตัิ หรือจงใจปฏิบตัิในทางที�ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง
ต่อกองทุน แต่ผู้ รักษาทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ในกรณีที�ทรัพยืสินที�เก็บรักษา ชํารุด สญูหาย 
เกิดจากภยัธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น 

(ฌ) ความเสี�ยงของประเทศที�ลงทนุ (Country Risk) 
ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงภายในประเทศที�กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี�ยนแปลงผู้บริหาร, การ
เปลี�ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอืุ�นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาที�กําหนด 

 
33 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
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