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ค าจ ากดัความ 
 

 ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอย่ำงอื่น ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ ให้มีควำมหมำย
ตำมที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ 

กองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ 

หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ 

บริษัทจัดการ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือ หมำยถึง บคุคลที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ขำย 
รับซือ้คืน  หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำต
ให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมำยถึง วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือวนัท ำกำรของ
กองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันท ำกำรที่สำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพย์ และ/หรือวันท ำกำรของตวัแทนขำยกองทุนรวม
ตำ่งประเทศดงักลำ่ว และ/หรือวนัท ำกำรที่บริษัทจดักำรไม่ได้
รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนจำก
กองทนุหลกั 

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ หำรด้วยจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย 
  ได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน       
(ถ้ำมี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่
ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขำยคืน
หน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือกำรจ่ำยเงิน
ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้อง
กับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวน
หนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวำ่
ร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จ ำกดันัน้ 

กิจการ หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่
มีหลักทรัพย์ซือ้ขำยในศูนย์ซือ้ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหำชน จ ำกดั 

กลุ่มกิจการ หมำยถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำ
วิชำชีพก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฏหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ
สถำบนักำรเงิน 

สมาคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตและ
จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล .ต. โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อท ำกำรสง่เสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

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

  



 
 

 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่              3 

โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เกรธเธอร ์ไชน่า 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้  
 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการภาษาไทย   :  กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ 

1.2 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  : UOB Smart Greater China Fund  

1.3 ชื่อย่อ    : UOBSGC 

1.4 ประเภทโครงการ   : โครงกำรเปิด 
 การระดมทุน   : ผู้ลงทนุในประเทศ 

1.5 อายุโครงการ: :              ไมก่ ำหนด  

1.6 ลักษณะโครงการ   :  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย     

 2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,500 ล้ำนบำท   

(1) ในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขำย
หนว่ยลงทนุเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร 

(2)  หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศแล้วเกินกวำ่ร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับกำรจดัสรรให้สำมำรถน ำ
เงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจอนมุตัิวงเงิน ตลอดจน
สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงกำรได้ โดยไม่ต้องขอมติควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักลำ่วโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส ำคญั 
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2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  :  10 บำท 

 2.3 จ านวนหน่วยลงทุน  : 150,000,000 หนว่ย  

 2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน  : ระบช่ืุอผู้ ถือ   

2.5 ราคาของหน่วยลงทุน    : 10 บำท (สบิบำทถ้วน)                                                            
ที่เสนอขายครัง้แรก    

2.6 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก     : 10,000 บำท 

 2.7 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  :  10,000 บำท 

 2.8 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  : 1 บำท 
  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื  : 1 หนว่ย 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่า  : ไมก่ ำหนด 
  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า  :  ไมก่ ำหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงกำร   

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุจำกประชำชนทัว่ไป และสถำบนัต่ำงๆ ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมี
เป้ำหมำยที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทนุในระยะปำนกลำงถึงระยะยำวภำยใต้นโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ 
โดยกองทุนจะน ำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีจ้ะจดัสรรเงินรวมกนัทกุกองไม่เกินวงเงินที่ได้รับกำร
จดัสรรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
3.2  ประเภทกองทนุรวม  :  พิเศษ 
 
3.3  นโยบำยกำรลงทนุ     :  กองทนุรวมตรำสำรแหง่ทนุ  

เน้นกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Greater China ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) 
ซึ่งจดัตัง้และบริหำรจดักำรโดย UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ โดยกองทนุ United Greater China มี
นโยบำยเน้นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ตรำสำรทนุของบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจใน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้หวนั 
โดยตลำดหลกัทรัพย์ที่เข้ำไปลงทนุสว่นใหญ่ ได้แก่ ตลำดฮ่องกง ตลำดเซี่ยงไฮ้ ตลำดเซิน้เจิน้ และตลำดไต้หวนั ทัง้นี ้
กองทนุดงักลำ่วมุง่เน้นกำรลงทนุในระยะยำว  

ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ United Greater China โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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ส ำหรับกำรลงทนุในสว่นที่อยู่ในประเทศไทยนัน้ บริษัทจดักำรจะลงทนุในตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำย เงินฝำก 
และ/หรือตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป และ/หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุองตรำสำร หรือสญัญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรส ำรองเงินไว้ส ำหรับกำรด ำเนินงำน รอ
กำรลงทนุ หรือรักษำสภำพคลอ่งของกองทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ (Hedging) เท่ำนัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Notes)  

ในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถเข้ำลงทนุในกองทนุ United Greater China ได้ หรือในกรณีที่ กองทนุ United Greater China  
มีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรลงทนุ หรือข้อมลูที่มีนยัส ำคญัอื่นๆ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินไปลงทนุใน
กองทนุรวมตำ่งประเทศอื่นที่มีนโยบำยใกล้เคียง ซึง่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป โดยถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยแล้ว 
โดยในกำรพิจำรณำลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
เป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย และส ำนกัคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนินัน้  

แตใ่นกรณีที่จะเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรลงทนุที่มิใช่กำรลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะขอมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อนทกุครัง้ 

ในสภำวะปกติ กองทนุ ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ำ จะน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Greater China 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่สถำนกำรณ์
กำรลงทนุในตำ่งประเทศ  และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ United Greater China ไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำด และ
เศรษฐกิจมีควำมผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่
วงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเต็มเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือในช่วงระยะเวลำระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำ
ประมำณ 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนเลกิโครงกำร และ/หรือในช่วงที่
ผู้ลงทนุท ำกำรสัง่ซือ้ หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่มีระยะเวลำประมำณ 10 วนัท ำกำร กองทนุอำจจ ำเป็นต้องชะลอกำร
ลงทนุในตำ่งประเทศเป็นกำรชัว่ครำว ดงันัน้ จึงอำจมีบำงขณะที่กองทนุไมส่ำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุ
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรตำมประกำศส ำนกังำน 

ในกรณีที่กองทุนหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  
(1) มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวำ่สองในสำมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำห้ำวนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวน
เกินกวำ่สองในสำมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลำ่วบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส ำนกังำนและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรำกฏเหต ุ 



 
 

 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่              6 

(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้ำใจเก่ียวกบัสถำนะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วด้วย ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนั
ตอ่ส ำนกังำน 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลีย่น/โอนย้ำยกองทนุหลกั เนื่องจำกกรณีดงักลำ่วข้ำงต้น จะยกเว้น
ไม่น ำเร่ืองกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมมำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลอืก เตรียมกำรลงทนุในกองทนุใหม ่หรือระหวำ่งด ำเนินกำร
โอนย้ำยเงินทนุดงักลำ่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลำประมำณ 30 วนัท ำกำรก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.4    ลกัษณะพิเศษ :   กองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีลงทนุในตำ่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) 
 
3.5  กำรลงทนุในตำ่งประเทศ  : เน้นกำรลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิให้น ำไป ลงทนุยงัตำ่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับ
กำรอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมำยจะลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดักำรจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผล
โดยวิธีอื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ดงักลำ่ว 

3.6.1  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ 

กองทุนจะลงทนุ หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงต่อไปนี ้เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ ทัง้นีก้ำรลงทนุดงักลำ่วต้องมีอำยขุองตรำสำร หรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่
กรณีน้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรส ำรองเงินไว้ส ำหรับกำรด ำเนินงำน, รอกำรลงทุน หรือรักษำสภำพคลอ่ง
ของกองทนุ 

3.6.1.1 ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ     

(1) ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก  ได้แก่    

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ธนำคำร
พำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 
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(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่ก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
ผู้ออกตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข)  อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 
ทัง้นี ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ 
Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนก ำหนดเพิ่มเติม 

(2) ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป  ได้แก่ 

(2.1)  ตรำสำรภำครัฐไทย  อนัได้แก่   

(ก)  ตัว๋เงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบำล  หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่ระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุ
เพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(2.2) หนว่ยลงทนุหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตรำสำรแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส ำนกังำนก ำหนดหรือให้ควำม
เห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลำดเงิน เป็นต้น 

ในกรณีที่ตรำสำรแห่งหนีต้ำมข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัรำดอกเบีย้คงที่หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 

กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัของบคุคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวลั
ทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือค ำ้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
 
3.6.1.2   เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีระยะเวลำกำรฝำกเงินต ่ำกวำ่ 1 ปี 
 
3.6.1.3   สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) 
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนก ำหนด  สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่กองทุนจะเข้ำเป็นคู่สญัญำจะมีตวัแปรเป็นอตัรำ
แลกเปลีย่นเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ง (hedging) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ ส ำนกังำนก ำหนด  
 
3.6.1.4 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
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3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตำ่งประเทศ 

ให้บริษัทจดักำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี ้
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได 

3.6.2.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์
และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE)   
(2)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่
กองทนุอำจลงทนุหรือมีไว้ได้  เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีนโยบำยกำรลงทุนในทองค ำ
โดยตรง 
(3)  ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หนว่ยลงทนุที่จะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
(4)  ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
3.6.2.2  ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัข้อ 3.6.2.1 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
 
3.7 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

3.7.1  อตัรำสว่นกำรลงทนุในประเทศ 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้
เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 
 
3.7.1.1 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นกำรลงทนุในประเทศตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 มีมลูค่ำ
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรรัฐภำคไทยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.1.1 (2.1) โดยไม่จ ำกดัจ ำนวน
อตัรำสว่น 
 
3.7.1.3   บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอำวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อ
ค ำนวณเฉพำะธนำคำร หรือบริษัทเงินทนุรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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(1)  ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ 
(2)  เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีระยะเวลำกำรฝำกเงินต ่ำกวำ่ 1 ปี 
(3) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ง (hedging) 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกในนิติบคุคลตำมวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบัมลูคำ่
ของเงินฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่  
 
3.7.1.4  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับ รอง ผู้ รับอำวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ ออก 
ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

(1) ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ 

(2) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่คูส่ญัญำมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ 

ตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ (1) มิให้หมำยควำมรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตรำสำรแห่งหนีต้ำมข้อ 
3.6.1.1 (2.2) 
 
3.7.1.5  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิที่กลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำรนัน้ไม่เกินอตัรำ
อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุม่กิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้  ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลำ่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีกำรเผยแพร่
อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ 
 
3.7.1.6  กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิที่บริษัทในกลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ  หำกทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุ บริษัทจดักำร
จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่นท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 หรือข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7  ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเ งินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน 
หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั หรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ เป็น
จ ำนวนที่มีมลูคำ่รวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
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อตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่มีกำรก ำหนดอำยโุครงกำรตัง้แตห่นึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพำะ
ในระยะเวลำหกเดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ตำมวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วให้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภำยในสำมสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่ำวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเป็นไปตำม
อตัรำสว่นดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคสำมแล้ว ให้บริษัทรำยงำนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทรำบภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด ำเนินกำรให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส ำนกังำนทรำบภำยในห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำนจำกบริษัทด้วย  

หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคสำมได้ ส ำนกังำนอำจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.8  ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวน 
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทุนในวงกว้ำงในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจขอผ่อนผันต่อ
ส ำนกังำนเพื่อไมต้่องน ำกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่
เกิดควำมผนัผวนดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.1.7 ได้ส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.9  บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้กำรลงทนุดงักลำ่วไมร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์    

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรอื่น
เป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร  

(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทุกกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรอื่น
เป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร  
 
3.7.1.10  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่  
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3.7.1.11  กำรค ำนวณมลูคำ่กำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำม 
ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่ำที่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ รวมค ำนวณ
ในอตัรำสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญำนัน้ในศนูย์ซือ้ขำยสญัญำ
ซือ้ขำยลว่งหน้ำ บริษัทจดักำรไมต้่องค ำนวณมลูคำ่และอตัรำสว่นตำมที่ก ำหนดในข้อดงักลำ่ว 
 
3.7.1.12   นอกจำกกำรค ำนวณตำมข้อ 3.7.1.11 แล้ว ให้บริษัทจดักำรค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ออกสินค้ำของสญัญำ
ซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค ำนวณ
อตัรำสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้ำนัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ
เป็นผลหรืออำจเป็นผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ำหรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนั
ของสนิค้ำ โดยให้ใช้มลูคำ่ตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) เป็นมลูค่ำที่ใช้ในกำรค ำนวณ เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นสญัญำออปชนั ให้บริษัทจดักำรใช้มลูค่ำตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) ซึ่ง
คณูกบัคำ่เดลต้ำของสญัญำออปชนั 
 
3.7.1.13     ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตำมข้อ 3.7.14 ด้วย  

(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลำ่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นที่
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณอตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะ
เลอืกค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.14    กำรค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมข้อ 3.7.1.13 จะท ำได้ต่อเมื่อ
บคุคลดงักลำ่วได้ท ำกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำง
หรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.7.1.15   ในกรณีที่ตรำสำรแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุมีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่น
ทีก่ ำหนดในข้ำงต้น หำกตอ่มำตรำสำรแหง่หนี ้มีมลูคำ่เกิน อตัรำสว่นดงักลำ่วโดยถกูปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 
ให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประกำศให้ทรำบถึงเหตุ
ดงักลำ่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
 
3.7.1.16   ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่
ก ำหนดในข้ำงต้น หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดกำรจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดักำรจัดท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
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กองทนุรวม ทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำ
รำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้  
 
3.7.1.17  ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกวำ่ร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศที่ สน. 24/2552 เร่ือง กำร
ลงทนุและกำรมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นกำรใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร
โดยได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลำ่ว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำ
เสนอซือ้โดยกำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรลด สดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.1.18   ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุมีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่
ก ำหนดในข้ำงต้น หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยไมเ่ข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 และ
ข้อ 3.7.1.17 และกำรเกินอตัรำส่วนดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมำเพิ่มเติม  บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้ ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดงักล่ำวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อม
ทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19   ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงต้นจะไมน่ ำมำบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรำกฏเหตตุำมหวัข้อ 29“กำรเลิกโครงกำรจดักำร
กองทนุรวม” และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อ 30 “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อเลกิ
กองทนุรวม” 
 
3.7.2   อตัรำสว่นกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 

ส ำหรับกองทนุที่มีกำรลงทุนหรือเข้ำเป็นคู่สญัญำในต่ำงประเทศ ให้บริษัทจดักำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. หรือ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้อตัรำสว่นที่ค ำนวณตำมประเภท
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ทรัพย์สนิ อตัรำสว่นท่ีค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร ข้อก ำหนดในกำรค ำนวณอตัรำสว่น และกำรด ำเนินกำรเมื่อมีเหตทุี่ท ำ
ให้ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่น ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1 โดยอนโุลม 
 
3.7.2.1    บริษัทจดักำรจะลงทนุ หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ เป็นหลกัไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2   บริษัทจดักำรจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มี หน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำน
หลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO (International Organizations of Securities 
Commission) หรือในประเทศที่มีตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์เป็นสมำชิกของ WFE (World Federations of Exchange) 
เช่น กองทุน United Greater China เพียงกองทุนรวมเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.2.3   บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่ำของทรัพย์สินที่กองทนุลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัรำสว่น
ดงักลำ่ว 

(1) ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.1.4 ที่สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศรำยเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั 
หรือคูส่ญัญำ 

(2) ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ที่ธนำคำรพำณิชย์ซึ่งเป็นสำขำของสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศรำยนัน้
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบั
มลูคำ่ของเงินฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 

 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่ำย 
 

5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวม
ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
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5.1   กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1   เมื่อมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้
สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
5.1.2   เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี  ้ บริษัทจัดกำรจะไม่น ำทรัพย์สินดงักล่ำวและเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั  เว้นแต่
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี  ้
บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สินบริษัทจดักำร
จะจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3   เมื่อมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงิน
ได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะ
ผอ่นผนัระยะเวลำกำรเฉลีย่เงินคืนเป็นอยำ่งอื่น  
 
5.1.4 เมื่อมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมได้รับช ำระ
หนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2  กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.2.1  ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นพร้อมเหตุผลว่ำ ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
มำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี  ้ มลูค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตผุล
และควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
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5.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่สำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร  
ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สนิดงักลำ่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่วใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บริษัทจดักำร
ยงัไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักลำ่ว ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำก
กำรรับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทไม่ต้องน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวม
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ   

ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตำมข้อ 5.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิ
ดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มี
กำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ 
ฝ่ำยผู้ดแูลผลประโยชน์ 399 ถนนสขุมุวิท อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2788-2000 

6.2 เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภำยใต้เง่ือนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
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( 1 )  เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 90 วนั  

( 2 )  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้
ตกลงไว้ บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลำ่วให้อีก
ฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  

( 3 )  ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือกฎหมำยอื่นใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มำกกว่ำภำระหน้ำที่ที่ระบไุว้ในสญัญำ
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  

( 4 )  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
กำรบอกเลกิสญัญำจะต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  

( 5 )  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุรวม หรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบั
กองทนุรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  โดยบอกกลำ่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขำดคุณสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดกำรแก้ไขให้
ถกูต้องภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะสัง่กำรเป็นอย่ำงอื่น โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำร
แก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ 
แต่หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มีกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยน
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำให้
แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่
แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงตำมข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” 
ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้จะต้องท ำหน้ำที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอย่ำงสมบรูณ์จนกว่ำจะจัดกำรโอน
ทรัพย์สนิและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สิน
และเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมจ่ะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำอนัสมควร เว้นแตบ่ริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
จะมีค ำสัง่เป็นอยำ่งอื่น 
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6.3 สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สนิกองทนุรวม 

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ 
ฝ่ำยผู้ดแูลผลประโยชน์ 399 ถนนสขุมุวิท อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2788-2000 

และที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในประเทศต่ำงๆ หรือผู้ รับ
ฝำกทรัพย์สนิใดๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้ 

 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรือนำยเทอดทอง  
เทพมงักร หรือนำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนำยอนสุรณ์ เกียรติกงัวำฬไกล หรือนำงขวญัใจ 
เกียรติกงัวำฬไกล หรือนำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั100/72  
ชัน้ท่ี 22 อำคำรวอ่งวำนิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 

หรือ นำยอนสุรณ์  เกียรติกงัวำฬไกล หรือนำงขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ10120 
โทร. 02-294-8504  โทรสำร. 02-294-2345 

หรือนำยเทอดทอง เทพมงักร หรือนำวสำวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ 
หรือนำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนน พระรำม9 แขวง ห้วยขวำง เขต ห้วยขวำง กรุงเทพ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสำร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 

8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
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หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 
9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 
 

10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนำคำร ยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
191 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2343-3000 และส ำนกังำนสำขำทัว่ประเทศ 

บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ในภำยหลงั โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแต่งตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้ ในกรณีของกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบ
เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ได้รับกำรแตง่ตัง้
จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยูก่่อนแล้ว  

 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 

12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยหน่วยละ 10 บำท 
บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้หำกยอดรวมกำรสัง่ซือ้มีมูลค่ำครบ หรือเกินกว่ำจ ำนวน
เงินทนุของโครงกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรจะปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก 
โดยประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทกุแหง่  

13.1 วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ และเอกสำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมกบัใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
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สว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  โดยผู้สนใจสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
13.2 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท (หนึง่หมื่นบำทถ้วน) ขึน้ไป (จ ำนวนเงินดงักลำ่วได้รวม
คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในใบเปิดบญัชี
หนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น ำใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พร้อมหลกัฐำนตำมข้อ 13.7 ไปที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 
 
13.3 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช ำระเงินค่ำซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสด  เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ เช็ค
ธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของบริษัทจดักำร  หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยลงวนัที่ตำมวนัที่ที่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ำยของระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิด ยูโอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ำ” โดยบญัชี
ดงักลำ่วเป็นบญัชีที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้

-  บญัชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัสำทร 
-  บญัชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนำคำร สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ - บญัชีประเภท

กระแสรำยวนัของ ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สำขำกรุงเทพฯ 

หลงัจำกที่บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ได้รับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้
จะได้รับหลกัฐำนกำรรับช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตำม เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร
หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วข้ำงต้น และได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร
ยกเลกิรำยกำรสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้  เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
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เงินที่ได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ในนำมของบญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุทัง้หมดจะ
น ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
13.4  วิธีกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตำมที่
สัง่ซือ้หลงัจำกที่ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว  

แตห่ำกในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำมลูค่ำเงินทนุของโครงกำร บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุในกำร
สัง่ซือ้โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่ำเงินทนุของโครงกำรคงเหลือไม่
เพียงพอต่อกำรจัดสรร  บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทกุรำยเป็นมูลค่ำขัน้ต ่ำรำยละ 10,000 บำท(จ ำนวนเงิน
ดงักลำ่วได้รวมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในล ำดบัแรก โดยสว่นที่เหลือจะจดัสรรให้ตำม
สดัสว่นมลูคำ่ที่สัง่ซือ้หกัด้วยมลูคำ่ขัน้ต ่ำที่ได้ท ำกำรจดัสรรให้แล้ว  หำกมลูค่ำเงินทนุของโครงกำรคงเหลือมีไม่เพียง
พอที่จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรำยตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้  บริษัทจดักำรจะท ำกำรจดัสรรมลูค่ำเงินทนุของ
โครงกำรคงเหลอืที่มีอยูท่ัง้หมดตำมสดัสว่นมลูคำ่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำรจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัอำจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลำ่วเกินกว่ำหนึ่งในสำมของหน่วยลงทนุที่ได้จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด เว้นแต่บคุคลหรือ
กลุม่บคุคลดงักลำ่วเข้ำข้อยกเว้นตำมข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ สน.22/2552 เร่ืองกำรจดัตัง้กองทนุรวมและกำรเข้ำท ำสญัญำรับจดักำรกองทนุสว่น
บคุคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 
 
13.5  กำรคืนเงินคำ่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องยตุิโครงกำรภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก หำกปรำกฏวำ่
จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้ประชำชนได้ไม่ถึงสำมสิบห้ำรำย หรือจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้มีมลูค่ำน้อยกว่ำห้ำสิบล้ำนบำท 
หรือในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำหนึ่ง ในสำมของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะยตุิกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยในสิบห้ำวนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  และคืนเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน
หนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบ
ก ำหนดเวลำนัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
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ในกำรค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วตำมวรรคหนึง่ ให้ใช้รำคำตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ย ลงทนุเป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณ เว้นแต่บริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ด ำเนินกำรเป็นประกำร
อื่นได้  
 
13.6  เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  
ไมม่ี  
 
13.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

ในกำรขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวั พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 
ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดำ  

( ก )  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 
( ข )  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ  
( ค )  ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (เฉพำะชำวตำ่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด  

( 2 )  กรณีนิติบคุคล  

( ก )  ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์  
( ข )  ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
( ค )  ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในกำรลงนำม 
( ง )  หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  
( จ )  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน(ถ้ำมี) เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน โดยรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดงักลำ่วเป็นรำคำที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์กำรค ำนวณจะเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 24 เร่ือง “วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำร
ค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีกำร
ด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  (ถ้ำมี) ได้ทกุวนั
ท ำกำรในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั 
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นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่น
สรุปข้อมลูส ำคญัตอ่ไป 
 
14.1  วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส ำคญั ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชี และ
คู่มือผู้ลงทนุ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดักำร
จะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมไว้ ณ  ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
14.2  วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.2.1 บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท (หนึง่หมื่นบำทถ้วน) ขึน้ไป (จ ำนวนเงิน
ดงักลำ่วได้รวมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ 
ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น ำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่ำสัง่ซื อ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ ำนวน รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรำยละเอียด
และข้อควำมต่ำงๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และน ำสง่พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 13.7 
และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ในกำรสัง่ซือ้ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่ำที่สัง่ซือ้ไว้ตำมที่บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบีย้ในกรณีที่ไมไ่ด้รับ
กำรจดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิในกำร
ขำยหนว่ยลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถยื่นเอกสำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  และช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดักำร 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  ได้
ตรวจสอบเอกสำรกำรสัง่ซือ้และเงินคำ่สัง่ซือ้วำ่ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทีเ่จ้ำหน้ำทีไ่ด้
ลงนำมรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน 
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14.2.2  ATM 

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำขอใช้
บริกำร 

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงิน
คำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิก
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำว  
และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มนัน้  

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับ
ควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศ
ในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
14.2.3  TELE-BANK  

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำร 

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
จะไมส่ำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือว่ำยงัไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำน
ระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์นัน้  

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ยอมรับ
และผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำ
ซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
14.2.4 ไปรษณีย์  
บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่มำยงับริษัทจดักำรผำ่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดักำรได้รับเงิน 
คำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ
ตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทได้รับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
และได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.5  INTERNET 

บริษัทจดักำรจะรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องลงนำมในค ำขอใชบัริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค ำขอ
ใช้บริกำร  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับ
เงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิก
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึง
กำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
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14.2.6  หกับญัชี  

ผู้สนใจสำมำรถซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพำะที่บริษัทจดักำร
ก ำหนดได้ที่บริษัทจัดกำรหรือที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเฉพำะที่เปิดให้บริกำรนีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ดงันี ้

( 1 )  ในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุเดือนในเวลำเดียวกนั ด้วยกำร
ให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั
หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนด้วยจ ำนวนเงินที่เท่ำกนัใน
แต่ละงวด 

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริกำรนีส้ำมำรถติดต่อบริษัทจดักำรหรือที่ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน
เพื่อขอใช้บริกำร โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ” ซึ่งกำรให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนค ำสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจัดกำร
หรือสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท ำหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชี
บตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำไว้ตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบใุนแบบค ำขอ
ดงักลำ่ว 

( 3 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ และจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสัง่ซือ้
ซึง่จะต้องไมต่ ่ำกวำ่ครัง้ละ 1,000 บำท และเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้
มีกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเดรดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุเดือน ตำมที่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย  ซึ่งจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่
ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำคำที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีที่วนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชี
เงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัท ำกำรถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ 
สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 

อนึง่ ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะ
เป็นภำระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
และใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกค ำขอยกเลกิกำรใช้บริกำรและกรอก “หนงัสือยินยอม
ให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้ำ” ฉบบัใหม ่ 

( 5 ) บริษัทจัดกำรจะถือหลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่กบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่
สมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ 
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14.2.7    บตัรเครดิต (ถ้ำมี) 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด  

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับ
เงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิก
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ผำ่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นทำงบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนัตำม
เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึง
กำรยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.2.8   กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.3 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.1 บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  

(1)  ผู้ลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้ โดยช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่รับค ำสัง่ซือ้ภำยในวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุเทำ่นัน้  
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ในกรณีที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องลงวนัท่ี
ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ำ” เพื่อเข้ำบญัชีที่บริษัทจดักำร
เปิดไว้ ของธนำคำรดงัต่อไปนี ้
- ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัสำทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
- ธนำคำร สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 
- ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สำขำกรุงเทพฯ (บญัชีประเภทกระแสรำยวนั) 
หรือ “บญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้-ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั” เพื่อเข้ำบญัชีประเภท
กระแสรำยวนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดไว้ ของธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
- ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
- ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

หรือสัง่จ่ำยในช่ือบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถลงวนัที่ตำมวนัที่ที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย 
“UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้ำบญัชีประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจดักำรเปิดไว้ ของ
ธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
- ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพฯ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมข้ำงต้นและบญัชีสั่งซือ้
อื่นๆ ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลงั โดยไมถื่อเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ท ำกำร
ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

(2)  ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำรหรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรท่ีผู้สัง่ซือ้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่
ผู้สัง่ซือ้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะยกเลิก
ค ำสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3)  ในกำรช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้
โดยบริษัทจดักำร เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มจ ำนวนจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้ 

(4)  ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  
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14.3.2  ATM  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชี
เงินฝำกในจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำร
เปิดขึน้  
 
14.3.3  TELE-BANK  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำร
หกัเงินในบญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.4  ไปรษณีย์  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจดัส่งให้บริษัทจัดกำรผ่ำนไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยช ำระเป็น
เช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ ในกรณีที่ช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นเช็ค ดรำฟต์ เช็คธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้  
 
14.3.5  INTERNET  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชี
เงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแตล่ะครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.6  หกับญัชี  

ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่ำเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรให้มีกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีเงินครบตำมที่ระบไุว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ" 
เท่ำนัน้เพื่อซือ้หน่วยลงทนุหำกเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่ำในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้
หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบ
ตำมที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตตำม
เง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบุใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และ    
ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้ำ” ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตใน
งวดถดัไปตำมปกติ  



 
 

 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่              29 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทนุมีจ ำนวนเงินไม่ เพียงพอที่จะหกัออก
จำกบญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรใช้บริกำร
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยดงักลำ่วทนัที โดย
ถือวำ่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
14.3.7  บตัรเครดิต (ถ้ำมี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกั
เงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้ และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่ว
มำยงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 

 14.3.8  กำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีกำรอื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจเพิ่มเติมวิธีกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีกำรอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น บริกำรรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment) หรือวิธีกำรอื่นใดเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่วิธีกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีกำรอื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตำมกำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำ
เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หำกบริษัทจดักำรไมไ่ด้รับใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดักำรจะเก็บรักษำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบัญชี
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรำยวนัในนำมของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดไว้กบั
ธนำคำรพำณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะได้รับ
ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ซือ้จะได้รับกำร
จดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4  กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
และเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ
หน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตำม
วนัท่ีได้รับใบค ำสัง่ซือ้พร้อมเงินคำ่ซือ้เต็มจ ำนวน 

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นท่ีซือ้เข้ำมำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

บริษัทจดักำรจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้น
แต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.5 กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรคืน
เงินช ำระค่ำซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค ำขอเปิดบญัชีภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับกำรจดัสรรนัน้ 
 
14.6 เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้ 

14.6.1  กรณีหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำหำกขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรและจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะไม่สำมำรถด ำรงสดัสว่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือ
อำจจะมีผลท ำให้ไม่สำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุได้  หรือ
กอ่ให้เกิดผลเสยีหำยแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะแจ้งลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ  3 วนั ก่อนวนัท ำกำรหยดุกำรขำย
หนว่ยลงทนุ โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และลงประกำศ
ในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
14.6.2    กรณีปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรมีสทิธิจะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้ 

( 1 )  กรณีเอกสำรหรือข้อมลูที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมควำมเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดักำร
เกิดข้อสงสยัวำ่กำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นกำรฟอกเงิน  

( 2 )  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหำยแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุ และ/หรือจ ำนวนเงินของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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(3)  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดที่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.7  เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

ผู้สนใจลงทนุยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดักำรจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชี
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัพร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้องตำมข้อ 13.7 ทัง้หมด  
 
14.8  วนัและเวลำท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัเร่ิมท ำกำรขำยหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 

บริษัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็น วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือวนัท ำกำร
ของกองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท ำกำรท่ีสำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท ำกำรของตวัแทนขำย
กองทุนรวมต่ำงประเทศดงักล่ำว และ/หรือวนัท ำกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระค่ำซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุจำกกองทนุหลกั 

บริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  

ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

( 1 )  เมื่อสิน้สดุกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับกำร
จดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
เพื่อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุ
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ครัง้แรก หรือภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ 
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัสง่โดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

( 2 )  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย ร้องขอให้
บริษัทจดักำรออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน ำไปใช้หลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ 
ทัง้นี ้ในกำรออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท ำเมื่อบริษัทจดักำรเห็นสมควรเทำ่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

(ก)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข)  ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  นำยทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกในใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ในใบค ำขอมำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส ำหรับหน่วยลงทนุจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรท่ีบนัทึก
โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด
ซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลำยมือช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำร
และประทบัตรำส ำคญั หรือลำยมือช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่
กฏหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนุญำตให้ท ำได้ จึงจะถือว่ำใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผล
สมบรูณ์ตำมกฎหมำย 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีใบหนว่ยลงทนุ หำกจะขำยคืนหนว่ยลงทนุจ ำนวนดงักลำ่ว จะต้องน ำใบหน่วยลงทนุมำสง่มอบคืน
แก่บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ เพื่อโอนเข้ำระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ดงักลำ่วได้ 

( 3 )  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ดงันัน้บริษัทจดักำรจะถือเอำยอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ย ลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลำ่สดุเป็นรำยกำรท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

( 4 )  หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำด
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
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( 5 )  นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึ่งได้รับกำรปรับปรุง
รำยกำรให้เป็นปัจจุบนั ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทุกไตรมำสตำมปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรำกฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลำ่ว  

 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1  ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  :  บริษัทจดักำร, ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน, INTERNET 

16.2 วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  :  กรณีปกต ิ

16.3 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน  :   ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยละเอียดจะระบใุนข้อ       
16.3.3 วนั และเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1 วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยรำยละเอียดจะระบใุน ข้อ 16.3.3 วนั และเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืน จะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบ
เอกสำรหรือหลกัฐำนใด ๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ลว่งหน้ำก่อนวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 16.4  

( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไปเว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง   
1 หนว่ย ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏ
อยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

( 2.2 ) กรณีระบเุป็นจ ำนวนเงิน  

ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรขำยคืนตัง้แต ่1 บำทขึน้ไป (จ ำนวนเงินดงักลำ่วได้รวมคำ่ธรรมเนียมกำรรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว)  เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 1 บำท ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำม
จ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ขำยคืนระบุจ ำนวนเงินที่ต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
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บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่
ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ขำยคืนไว้เป็นหลกัฐำน 

(3)  บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มี
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19, 20 

(4)  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(5)  บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในห้ำวนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับ     
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18 

(6)  นำยทะเบียนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหำกถกูต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืน   พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับ
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) และสง่ให้ผู้ขำยคืนแต่ละรำยภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดกำรหรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ยงัไม่สำมำรถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำร ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจขอยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนของ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวำ่งวนัท ำกำรใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้กำรยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับกำร
อนมุตัิจำกบริษัทจดักำร 
 
16.3.1.2 ATM 

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

บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำร
ยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
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16.3.1.3 TELE-BANK 

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

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์
ยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงต่อไป
ในภำยหน้ำซึง่รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ บริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร
ที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำร
ยอมรับควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 
16.3.1.7  กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจดักำรอำจน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไขโครงกำร  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
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16.3.2  กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

กำรช ำระเงินคำ่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้ 

(1) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่ค ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรพำณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หรือใน
ตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกกำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วเอง  

(3) ในกำรช ำระคืนคำ่ขำยหนว่ยลงทนุในกำรโอนหรือน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนหรือ
น ำเงินเข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืน
หนว่ยลงทนุสัง่จ่ำยผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำ
รับซือ้คืน โดยมลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  
16.3.3 วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำย หรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้ทกุวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ในระหวำ่งเวลำเร่ิมเปิดท ำกำรถึงเวลำ 14.00 น. 

บริษัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็น วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือวนัท ำกำร
ของกองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท ำกำรท่ีสำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท ำกำรของตวัแทนขำย
กองทนุรวมตำ่งประเทศดงักลำ่ว และ/หรือวนัท ำกำรที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ
จำกกองทนุหลกั 

บริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ /หรือผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
16.4  ในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้ำ  

ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ 
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17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

17.1 เง่ือนไขในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุเปิดได้ ภำยในกลุม่กองทนุเปิดที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุ
เปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมระยะเวลำกำรถือครองหนว่ยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำง (ถ้ำมี)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรเทำ่นัน้ โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบถึงกองทนุที่สำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

ทัง้นี ้กำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำงดงักลำ่ว จะต้องเป็นไป
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว  หรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่กำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลีย่นดงักลำ่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงที่ดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจดักำร  ส ำนกังำน
และสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
17.2  วนัและเวลำในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ดงันี ้

1) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง (Switch out)  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหว่ำงเวลำเร่ิม
เปิดท ำกำรถึงเวลำ 14.00 น.  

บริษัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็น วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือวนัท ำกำร
ของกองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท ำกำรท่ีสำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท ำกำรของตวัแทนขำย
กองทุนรวมต่ำงประเทศดงักล่ำว และ/หรือวนัท ำกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระค่ำซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุจำกกองทนุหลกั 

บริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ /หรือผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

2) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง (Switch in)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำได้ในทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในเวลำท ำกำรของ
ธนำคำรพำณิชย์ไทยจนถึงเวลำ 15.30 น. 

บริษัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็น วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือวนัท ำกำร
ของกองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัท ำกำรท่ีสำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท ำกำรของตวัแทนขำย
กองทุนรวมต่ำงประเทศดงักล่ำว และ/หรือวนัท ำกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระค่ำซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุจำกกองทนุหลกั 

บริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ /หรือผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) รวมถึงทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
17.3  รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนจะ
ก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนดงันี ้

(1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทำง กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำร
สบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 

(2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคำ่หนว่ยที่ค ำนวณได้ ณ วนัท ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนก่อนหน้ำวนัที่บริษัทจัดกำรถือว่ำได้รับเงินจำกกองทนุเปิดต้นทำง บวกด้วยค่ำธรรมเนียม 
(ถ้ำมี) 
 
17.4   คำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเสยีคำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23 ค่ำธรรมเนียมและ
คำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  
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17.5  วิธีกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงันี ้ 

( 1 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับใบค ำสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุทัง้จ ำนวน จำกกองทนุเปิดต้นทำงเทำ่นัน้  

( 3 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือ
หลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนมำกกว่ำมลูค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดต้นทำงหกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน (ถ้ำมี) ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยน  หน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐำน 

( 4 )  ในกรณีกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำร
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงจำกบริษัทจดักำร  

( 5 )  บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลกิจ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเกณฑ์ดงันี ้              

( 5.1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทำงตำมเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุเปิดต้นทำงมีผล และจะ
เพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรของกองทนุเปิดปลำยทำง  

( 5.2 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทำงตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรของกองทนุเปิดต้นทำง และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลำยทำงตำมเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุเปิดปลำยทำงมีผล 

( 6 )  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลีย่นไม่ได้ หำกรำยกำรดงักลำ่วนัน้ 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำรจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
17.6  กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดกำรอำจน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถื่อวำ่กำรน ำเสนอวิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นกำรแก้ไข
โครงกำร 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุ
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กำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อน
ได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผอ่นผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มี
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั  

(2)  แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว  พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุวนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุอีก  บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี  ้
บริษัทจดักำรจะต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้ำงอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึงช ำระเงิน
คำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป  
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19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้  ใน
กรณีที่ปรำกฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  

(2)  เมื่อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำง
เป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่ขำย 
ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มำแล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน1 วนัท ำกำร เว้นแต่
ได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(3)  กรณีที่กองทนุรวมมีกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรอำจไมข่ำยหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุ 
เมื่อมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลำ่วอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ก)  ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

(ข)  มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประะเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอนเงินออกจำก
ประเทศหรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ   

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศและกองทนุรวมต่ำงประเทศนัน้
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุ หรือไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจดักำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือ
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว  หรือประกำศกำรหยุดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้
ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค ำสัง่ซือ้  ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยน  หน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน  หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว หรือกำรหยุดรับค ำสัง่ซือ้ 
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวม
นัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำม (1) 
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หรือ (2) เกินหนึง่วนัท ำกำรบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ
รำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งกำรเปิดรับ
ค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบในทนัทีที่สำมำรถกระท ำได้ด้วย  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำร
อำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้วหรือหยุด
รับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำ
ขำยหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี  ้ บริษัทจัดกำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทนุ หยดุรับ  
ค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ  ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 

 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้
บริษัทจดักำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นกำรชัว่ครำวตำม
ระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 

21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่
ขำยคืนหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจดักำร
อำจช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยจะด ำเนินตำมวิธีกำรดงันี ้ 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูค่ำยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนั
ท ำกำรซือ้-ขำยหนว่ยลงทนุ 
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2. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1  กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และท ำกำรจ่ำยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับกำรช ำระคืนส่วนต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะท ำกำรจ่ำย    
สว่นตำ่งให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ 

2.2  กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน และผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ำยสว่นต่ำงระหว่ำงมูลค่ำเป็นเงินสดให้กบักองทุนภำยใน
ระยะเวลำที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดตอ่ไป  

หมำยเหต ุ
สว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำ เท่ำกับ มลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องกำรโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน หกัด้วย 
จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3.  กรณีที่มีผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมำกกว่ำ 1 รำย 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้ให้กบัผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรำยตำมสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ หรือ
ตำมวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรเห็นวำ่เหมำะสม หรือยุติธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4.  กรณีกำรจ่ำยเงินสว่นตำ่งตำมข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงินท่ีมีจ ำนวนผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วมำกกว่ำ 1 รำย บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินสว่น
ตำ่งดงักลำ่วให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตำมล ำดบั 
 

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

22.1 สทิธิ  หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดักำร 

( 1 )  ได้รับคำ่ธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทนุรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดักำร
เป็นนำยทะเบียนของกองทนุรวมเอง และคำ่ธรรมเนียมในกำรขำย กำรรับซือ้คืน และกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 
ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

( 2 )  บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่วโดยได้รับ
ควำมอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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22.1.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

( 1 )  จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่สถำบนั หรือประชำชนทัว่ไปในรำคำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของโครงกำรซึ่งได้รับ
อนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

( 2 )  สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลง สัง่ให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภำยใน
ขอบเขตแหง่อ ำนำจของกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ 

( 3 ) เข้ำร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในกิจกำรท่ีกองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรักษำ
ไว้ซึง่ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

( 4 )  แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 5 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม โดยถือตำมข้อก ำหนดแห่งประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์  

( 6 )  แต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวม โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อมีกำรยตุิหรือเลิก
กองทนุรวม  

( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 8 )  แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  

( 9 )  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  หรือวิธีจดักำรเก่ียวกบักำรเพิ่มวัน
เวลำท ำกำรขำย กำรรับซือ้คืน และกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

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

(11)  น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ตำมที่ระบไุว้ภำยใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุง่หมำยจะลงทนุ” ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

(12)  สัง่จ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ของกองทนุรวม” โดยหกัจำกกองทนุรวมตำมอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร 

(13)  แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำร”  

(14)  ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ซึ่งได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมที่
ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนอยำ่งเคร่งครัด  

(15)  จดัท ำรำยงำนกำรลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
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(16)  แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบคุคล หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบักำรจัดกำรกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรให้มีกำรแต่งตัง้  หรือเปลี่ยนแปลงภำยหลงัได้ ทัง้นีภ้ำยใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีมีกำรแตง่ตัง้หรือเปลีย่นแปลง 

(17)  จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตำ่งหำกจำกทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(18)  จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  

(19) จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และน ำผลประโยชน์ดงักลำ่วฝำก
ไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  

(20)  จดัให้นำยทะเบียนออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ำกบัภำษี (ถ้ำมี) และใบแสดง
รำยกำร (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุสิน้สดุไตรมำสตำมปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บ
รักษำไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(21)  ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัมีลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(22)  ไมกู่้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภำระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(23)  จดัท ำหนงัสือชีช้วนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบญัชี รำยงำนทุกรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกับประกำศที่
เก่ียวข้อง และจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมรถตรวจดไูด้ และจดั
ส ำเนำให้เมื่อร้องขอ 

(24)  ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

(25)  ยื่นค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทนุจดทะเบียนของวนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือนภำยในวนัที่ยี่สิบของเดือนถดัไป 
ในกรณีที่มีกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดักำรน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผำ่นระบบทีจ่ดัไว้
บนเว็บไซต์ของส ำนกังำน  

(26)  กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของกฎหมำย 

(27)  ยกเลกิกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 

(28)  เมื่อเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ช ำระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะรับมอบบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทุนรวม และเก็บรักษำเป็นเวลำไม่น้อย
กวำ่ 10 ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

(29)  ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

(31)  ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ี
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
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22.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ได้รับคำ่ธรรมเนียมจำกกองทนุรวม ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมสญัญำจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 

( 2 ) บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดักำรแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ภำยใต้
หวัข้อ “หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 1 ) ดแูลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆตำมที่ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

( 2 ) รับฝำก ดแูล เก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจำกทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์  พร้อมทัง้ดแูลให้กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

( 3 ) ด ำเนินกำรรับมอบ สง่มอบ จ ำหนำ่ยจ่ำยโอน และแปลงสภำพหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม
ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเมื่อเห็นวำ่มีหลกัฐำนถกูต้องแล้ว  ตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 

( 4 ) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวม และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่
รับฝำกไว้ 

( 5 ) จ่ำยเงินอนัเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวมตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

( 6 ) ดแูล ติดตำมรักษำสิทธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล 
กำรรับดอกเบีย้ กำรรับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยลงทนุและสทิธิประโยชน์อื่นใด
ที่กองทนุรวมพึงจะได้รับ  รวมทัง้ด ำเนินกำรรับหรือจ่ำยเงินตำมสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม 

( 7 ) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือสถำนะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำง
ท ำกำรปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

( 8 ) จดัท ำรำยงำนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดักำร 

( 8.1 ) รำยงำนรำยละเอียดรับจ่ำยจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน และค ำนวณ
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
( 8.2 ) รำยงำนเป็นรำยวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตำมประเภทของ   หลกัทรัพย์ และตำมสถำนภำพ
ของหลกัทรัพย์ พร้อมค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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( 8.3 ) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์ 
( 8.4 ) รำยงำนงบกระทบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยเดือน 
( 8.5 ) รำยงำนเงินปันผลค้ำงรับของกองทนุรวม 

( 9 ) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และกำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้ และสง่
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว 

( 10 ) รับรองรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 11 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวมตำมรำคำที่เป็น
ธรรมในกรณีทีว่ิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมปกติ ท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไมเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณ
มลูคำ่ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนินอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(  12  ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำร  และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนัทกุครัง้ที่บริษัทจดักำร
เลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
เมื่อเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล 

( 13 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ เมื่อเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่
สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงสมเหตสุมผล ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 ( 14 ) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ 

( 15 ) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุรวมของบริษัทจดักำร เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดักำรเป็น
ผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดักำร
ภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

( 16 ) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำร มำตรำ 125 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักลำ่วทัง้ในปัจจุบนัและที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมในอนำคตโดยเคร่งครัด  หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำร
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วโดยละเอียด และสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 
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( 17 ) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบ ในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกำศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว 

( 18 ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้อง เรียกค่ำสินไหมทดแทน
ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ให้เรียกร้อง
จำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

( 19 ) ในกรณีที่มีกำรยกเลกิโครงกำร เมื่อยกเลกิโครงกำรแล้วหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช ำระบญัชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทนุรวม กับส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้ำที่ตำ่งๆ ดงันี ้

( 19.1 ) รับฝำกทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช ำระบัญชีปฏิบัติตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม 
ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว จนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุรวม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ 

( 20 ) หน้ำที่อื่นใดตำมที่กฏหมำยเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมำย ก.ล.ต.ก ำหนดโดยปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 
 
22.3 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) ได้รับคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำมสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) บอกเลิกกำรเป็นผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

( 1 ) แจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัของกองทนุรวม ค ำขอเปิดบญัชี ใบค ำสัง่ซือ้  ใบค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
หรือเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย  หรือเอกสำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

( 2 ) จดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน เพื่อประโยชน์
ในกำรแจกจ่ำยแก่ผู้ที่สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลำที่เสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

( 3 ) รับเอกสำรกำรสัง่ซือ้หรือค ำขอเปิดบญัชี หรือใบค ำสัง่ซือ้ หรือใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรือใบค ำสัง่สบัเปลี่ยน 
หรือเอกสำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
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( 4 ) ตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมครบถ้วนของกำรกรอกค ำขอเปิดบญัชี เอกสำรกำรสัง่ซือ้ ใบค ำสัง่ซือ้ และ
เอกสำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐำนประกอบค ำขอเปิดบญัชีทัง้หมดวำ่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

( 6 ) รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้  ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 7 ) สง่มอบบตัรประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุและรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้บริกำร
กองทนุรวมกบับริษัทจดักำร 

( 8 ) คืนเงินคำ่ซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร 

( 9 ) ให้ควำมร่วมมือกับบริษัทจัดกำรในกำรเผยแพร่มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนรวมทัง้ข้อมูลและ
เอกสำรอนัจ ำเป็น รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ห รือ    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ ำเป็นอื่นใด 

( 10 ) ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ดงักลำ่วข้ำงต้น 

( 11 ) ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.4 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 
ไมม่ี 
 
22.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่นๆ 
ไมม่ี 
 
22.7 สทิธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของที่ปรึกษากองทนุ(เฉพำะกอง 
Country Fund) 

ไมม่ี 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1  คำ่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย 

ส ำหรับกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก : อตัรำร้อยละ 1 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
ส ำหรับภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก : อตัรำไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
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 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง : อตัรำไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง: อตัรำไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

10 บำทต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วยที่ท ำกำรโอน โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
จำกผู้โอนในวนัท่ียื่นค ำขอให้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี 

 คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร : 

ไมม่ี 

 คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่กำรออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรำรำยกำรละ 50 บำท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
จำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค ำขอท ำรำยกำรดงักลำ่ว  

 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินส ำหรับกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงกำรเพื่อเข้ำบญัชีเงินฝำกของ    
ผู้ ถือหนว่ย 

ตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำงธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด  

ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว ข้ำงต้นเป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี) ไว้แล้ว 
 
23.2  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยทีเ่รียกเก็บจำกกองทนุรวม  

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.058 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
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ไมม่ี 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย  

ไมม่ี 

 คำ่ใช้จ่ำยดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวม ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง  

( 1 )  คำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย คำ่จดัท ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์ ค่ำสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ด้ำนกำรตลำด 
กำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยกำรสง่ขำ่วสำรด้วยวิธีกำรใดใด ตลอดจนกำรจดัสมัมนำ จดัอบรมแนะน ำกองทนุรวม ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ  

( 2 )  ค่ำจดัท ำ และค่ำพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่ำพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ
ใหมท่กุรอบปีบญัชีคำ่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุเป็นภำษำต่ำงประเทศ ค่ำจดัท ำค่ำพิมพ์ และค่ำจดัสง่
รำยงำนประจ ำปี รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกล่ำว รำยงำนและจดหมำย
ตำ่งๆ ถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

( 3 )  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม เช่น กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรลงประกำศใน
หนงัสือพิมพ์ กำรจัดประชุมผู้ ถือหน่วย กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ 
ค่ำสมดุเช็ค คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่พำหนะ คำ่ประกำศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

( 4 )  คำ่จดัท ำ และคำ่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุรวม  

( 5 )  คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม (ถ้ำมี) 

( 6 )  คำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดักำรกองทนุรวม 
เช่น คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

( 7 )  คำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ หรือเรียก
คำ่สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื่อได้รับ
ค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

( 8 )  คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ในกำรช ำระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  

( 9 )  ไมม่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรรับฝำกทรัพย์สนิในตำ่งประเทศ 

หมำยเหต ุ 
อตัรำขัน้สงูของยอดรวมคำ่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดที่สำมำรถประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำก
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.178 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมตำมรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้น ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดท ำนอง
เดียวกนั (ถ้ำมี)  

คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตำม (1) ถึง (8) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุรวมตำมที่จ่ำยจริง โดยบริษัทจดักำรด้วย
ควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆดงักลำ่วในงวดเดียวหรือ
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เฉลีย่ตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมเป็นรำยวนั ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นไปตำมหลกักำรบญัชี
และวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรนัน้ 
 
23.3  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไมถื่อวำ่เป็นกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

( 1 )  กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือ ค่ำใช้จ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั โดยจะติด
ประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจัดกำรส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของ ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั  

( 2 )  กรณีที่บริษัทจัดกำรจะลดอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  บริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

( 3 ) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคำ่น้อยกวำ่ห้ำสบิล้ำนบำทและกองทนุรวมดงักลำ่วไมไ่ด้เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำร
จดักำรตำมอตัรำร้อยละของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรดงักลำ่วเป็นแบบเรียกเก็บตำมอตัรำร้อยละของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรใหมจ่ะ
เป็นอตัรำที่ไม่สงูกว่ำร้อยละของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเดิมที่บริษัทจัดกำรเรียกเก็บในช่วงเวลำที่กองทนุรวมมี
มลูคำ่ไมน้่อยกวำ่ห้ำสบิล้ำนบำทโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้
ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัเปลีย่นแปลง 

 

24. วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

24.1  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หนว่ยลงทนุ 

1.  บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำทรัพยสินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และสมำคมโดยควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ในกำรค ำนวณมูลคำทรัพยสินสทุธิของกองทุนต่ำงประเทศเปนเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้ค่ำกลำงระหวำงรำคำ
เสนอซือ้และรำคำเสนอขำยของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลตำงประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
แตล่ะวนัท ำกำร เปนเกณฑในกำรค ำนวณ และบริษัทจดักำรจะท ำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป  
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลีย่นแปลงกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะต้องขอควำมเห็นชอบ
จำกผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้ 

2.  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร ภำยในวนัท ำกำรถดัไป เว้นแต่กรณีกองทนุ
หลกัไมไ่ด้ประกำศ และ/หรือน ำสง่ข้อมลูมลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดักำร และ/หรือกองทนุหลกั
มีวนัหยุดท ำกำรตรงกับวนัท ำกำรของกองทุน และ/หรือมีวนัหยุดท ำกำรต่อเนื่องกันจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดกำรไม่
สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร ภำยในวนัท ำกำรถดัไป บริษัทจดักำรจะ
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้ำ ทัง้นี ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้รับ
ข้อมลูมลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.2)  ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ภำยในวนั
ท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกำศ และ/หรือน ำสง่ข้อมลูมลูค่ำหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดักำร และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท ำกำรตรงกบัวนัท ำกำรของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยุด
ท ำกำรตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ
ทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัไป บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้ำ ทัง้นี ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูมลูค่ำหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกั 

(2.3)  ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) 2 วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ 

(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป 

(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  

ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บงัคบักับกองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถำบนั 

เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกำศ และ/หรือน ำสง่ข้อมลูมูลค่ำหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัให้กบับริษัทจัดกำร 
และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท ำกำรตรงกบัวนัท ำกำรของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท ำกำรต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุได้ภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุโดยไม่ชกัช้ำ ภำยในวนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
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(2.4)  ประกำศรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะ
ประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไมไ่ด้ประกำศ และ/หรือน ำสง่ข้อมลูมลูคำ่หนว่ยลงทนุของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดักำร และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท ำกำรตรงกบัวนัท ำกำรของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยุด
ท ำกำรตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถประกำศรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ได้ภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ บริษัทจดักำรจะประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้ำ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีประกำศข้ำงต้น ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม 
(NAV Center) หรือช่องทำงอื่นที่ส ำนกังำนยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุ
ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปก็ได้ 

กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำม (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนงัสอืพมิพ์ 
หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได้ และ 

(2) จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดั
ให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

บริษัทจดักำรได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตำมข้อ 24.1 เมื่อมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ตำมกรณีที่
ระบไุว้ในโครงกำรนี ้หรือตำมประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ และ/หรือกองทนุหลกั 
และ/หรือตวัแทนขำยของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว 

2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 

3.  กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือจ ำนวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)   ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยม
ตำมหลกัสำกล 

(3.2)  ค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยม ตำมหลกัสำกล 
ส ำหรับมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่ำ
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกำศมลูคำ่หนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 
5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) 
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(3.4)  ค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1.   ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวำ่หนึง่สตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำ
หน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะ
จดัท ำและสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี  ้เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตุ
มำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำ
หน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจัดกำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2.   ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป  และคิดเป็น
อตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่
พบรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทนุถกูต้อง และด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุ
ที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรำสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีพบวำ่
รำคำหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณ
รำคำหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้ 

(ก) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภำยในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  

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

(4)  ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว  

(5)  จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว  พร้อมทัง้ส ำเนำ
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  บริษัทจดักำร
จะไม่สง่รำยงำนมำตรกำรป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวำ่กำรท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน  

3.   ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง  

หำกปรำกฏว่ำผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแตก่รณี 
เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง  หรือจ่ำยเงินของ
กองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืน
หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ  
เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
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(2)   กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่  หรือลด
จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่
อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท 
บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุน แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่ว
ไม่มีสถำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) 
บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้  

4.   บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศ
กำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจ
ควบคมุได้ 

 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน ของทกุปี 
 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2551 
 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในกำรรับเงินปันผล 
ไมม่ี 
 
27.3 สทิธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบค ำขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมช ำระค่ำโอนตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด ำเนินกำรขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดักำร 

ค) บริษัทจดักำรจะตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรทัง้หมด และสง่มอบเอกสำรใบตอบรับค ำขอโอนให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐำน 

ง) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนบนัทกึข้อมลูกำรโอนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัท ำหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุและน ำสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่กำรบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง 
(3)    บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรม
ก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 

27.4 สทิธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
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ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจำก
ข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงกำรสิน้สดุลง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 
และ 31   
 
27.6 สทิธิในกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถน ำหนว่ยลงทนุรวมไปจ ำน ำได้ตำมกฏหมำย แต่ทัง้นีน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบียน
กำรจ ำน ำให้แก่ผู้ รับจ ำน ำเฉพำะที่เป็นสถำบนักำรเงิน และหนว่ยงำนของรำชกำรเทำ่นัน้ 

 

28.  วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1  บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ ได้จดทะเบียนไว้กับส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้ภำยใต้เง่ือนไขและวิธีกำร 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงกำรได้ต่อเมื่อได้มีกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงกำรตอ่ส ำนกังำนแล้ว  

(2) กำรขำยหนว่ยลงทนุเพิ่มจะต้องไมท่ ำให้มลูคำ่ทัง้หมดของหนว่ยลงทนุที่เพิ่มมีมลูค่ำเกินกว่ำเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

(3) รำคำเสนอขำยหนว่ยลงทนุต้องก ำหนดตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัที่เสนอขำยหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบ โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และ/หรือช่องทำงอื่นๆ 

28.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร หำกมิได้กระท ำตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธีจัดกำรกองทุนรวมได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกำศใน
หนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบัภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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28.3  กำรแก้ไขโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมส่งเอกสำรหลกัฐำน
เก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1  ส ำนกังำนอำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

29.2  หำกปรำกฏวำ่กองทนุรวมใดมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี  ้
(1) จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน  ลดลงเหลือน้อยกว่ำ    
50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 
(3)  หำกปรำกฏวำ่กองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุมีมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) เมื่อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ    
(ข)  มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำห้ำวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวน
เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ 

 
กองทนุหลกั ให้หมำยถึงเฉพำะกองทนุท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้         
(1) เป็นกองทุนรวมตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมำยควำมรวมถึง
กองทนุที่มีลกัษณะเป็นกำรลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทนุ ไม่ว่ำจะจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
และไม่ว่ำกองทุนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอื่นใด เช่น กองทนุอสงัหำริมทรัพย์ต่ำงประเทศ 
(REIT) โครงกำรจดักำรกองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทนุหลกัที่กองทนุรวมหน่วยลงทนุมีกำรลงทนุในกองทุนหลกัตำมวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 
 
29.3  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวมในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรือ 
งดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
 
29.4 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหนำ่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
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29.5   บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยแล้ว หำก
เป็นกรณีที่ 

(1) ผู้จดักำรกองทนุพิจำรณำแล้วเห็นวำ่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในตำ่งประเทศไมเ่หมำะสม 

(2) กรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 

(3) กรณีที่ไม่สำมำรถลงทนุในกองทนุ United Greater China Fund หรือไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวม
ตำ่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรได้อยำ่ง
เหมำะสม 

(4)  กรณีที่กองทุนรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุเพื่อ    
สง่เงินไปลงทนุในตำ่งประเทศได้อยำ่งเหมำะสม 

(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วำ่เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยโดยรวม 
 

30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1   กำรเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อน
วนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ 

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิ  กองทนุรวมเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 

3. จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 กำรเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

(1) ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฎเหตตุำม 29.2 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทัง้นีภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฏเหตตุำม 29.2  

(3) จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรที่
ปรำกฏเหตตุำม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตัิ  

(4) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.2 และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำร
เลกิกองทนุรวมนัน้  
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(5) กรณีที่กองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงตำมข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวม
ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินลดลงตำมข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส ำนกังำนและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่
วนัท่ีปรำกฎเหต ุ
(5.2) ด ำเนินกำรตำม (5.1) ให้แล้วเสร็จภำยในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรำกฎเหตุ 
(5.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (5.1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้สนใจจะลงทนุ
รับรู้และเข้ำใจเก่ียวกบัสถำนะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรให้บคุคลำกรที่เก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วด้วย 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำม (1) ถึง (4) แล้ว หำกมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ำกกำรด ำเนินกำรตำม (3) บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม 

เง่ือนไขอื่น 

กรณีที่ปรำกฎเหตตุำมข้อ 29.5 และบริษัทจดักำรเห็นสมควรเลกิโครงกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร ดงันี ้

1.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อน
วนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ  

2.  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจขอให้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำผ่อนผนั หรือสัง่กำรให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิ
เป็นอยำ่งอื่นได้ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น หรือสมควร 

 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
เพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจ่ำยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจำกกำรช ำระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกั
จ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ ช ำระบัญชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงกำร 
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เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หำกปรำกฎวำ่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้ำงอยูใ่ห้ผู้ช ำระบญัชีจดักำร
โอนทรัพย์สนิดงักลำ่ว ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 

32. อ่ืนๆ 

32.1  ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทนุรวม
ได้ตำม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นีก้ำรกู้ยืมเงินหรือท ำ
ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนจะน ำมำช ำระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 
32.2  ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุตำมประกำศคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ว่ำ
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกันภยัควำมรับผิดของบริษัทจดักำร 
บริษัทจดักำรจะเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอื่นเข้ำจดักำรกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
หรือ ขอมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยในสิบห้ำวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรง
ควำมเพียงพอของเงินกองทนุดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร  บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำ
ขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรรำยใหมจ่ะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั  
และในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว  

หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3   บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้
บริกำรของบคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำทของควำม
เป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จำกบุคคลดงักล่ำว (churning) ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภำยใต้กำร
บริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่
อำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วไว้ในรำยงำน
รอบปีบญัชี และรำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย 
 
32.4  Benchmark : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ดชันี MSCI Golden Dragon Index ที่ปรับค่ำให้อยู่ในสกุลเงินบำท 
โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนจำก Bloomberg ซึ่งดชันีดงักลำ่วเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ United Greater China 
ซึง่เป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 

32.5   สำระส ำคญัของกองทนุรวมตำ่งประเทศ 
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32.5.1   ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือกองทนุ : United Greater China Fund (UGCF) 

ประเภท : กองทนุเปิด 

อำยโุครงกำร     :  ไมก่ ำหนด 

ขนำดกองทนุ  :  160.04 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สงิค์โปร์ (ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 50) 

กำรจ่ำยเงินปันผล  :  ไมม่ี 

วนัท่ีเสนอขำย :  ทกุวนัท ำกำรของประเทศสิงคโปร์ ภำยในเวลำ 3.00 PM (ตำม
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ      เวลำของสงิคโปร์)  

บริษัทจดักำร  : UOB Asset Management ประเทศสงิคโปร์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ :     HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 

วนัท่ีเสนอขำย :  ระหวำ่งวนัท่ี 28 เมษำยน 2540 – 29 พฤษภำคม 2540 
หนว่ยลงทนุครัง้แรก     

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ  :  3 กรกฎำคม 2538 

แหลง่ข้อมลู :  www.uobam.com.sg 
 
32.5.2    นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ  

กองทนุ United Greater China Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) ซึ่งจดัตัง้และบริหำรจดักำร
โดย UOB Asset Management ประเทศสงิค์โปร์ โดยกองทนุ United Greater China Fund มีนโยบำยเน้นกำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ตรำสำรทนุของบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้หวนั โดยตลำดหลกัทรัพย์ที่
เข้ำไปลงทนุสว่นใหญ่ ได้แก่ ตลำดฮ่องกง ตลำดเซี่ยงไฮ้ ตลำดเซิน้เจิน้ และตลำดไต้หวนั ทัง้นีก้องทนุดงักลำ่วมุ่งเน้นกำร
ลงทนุในระยะยำว  
 
32.5.3    คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมตำ่งประเทศ 

32.5.3.1   คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย  

ยกเว้นส ำหรับ กองทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ (จำกอตัรำปกติร้อยละ 5 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี 
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32.5.3.2   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม  

 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี  

อตัรำไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม (ปัจจุบนัเก็บที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีของทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม) 

ทัง้นีห้ำกมีกำรคืนค่ำธรรมเนียมดงักลำ่ว (Rebate) จำกกอง United Greater China (Master Fund) ผลประโยชน์ดงักลำ่ว
จะเข้ำสูก่องทนุเปิด ยโูอบี สมำร์ท เกรธเธอร์ ไชนำ่ เทำ่นัน้ 

 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.125 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ปัจจุบันเก็บที่อัตรำร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส ำหรับทรัพย์สินกองทุนมูลค่ำ       
50 ล้ำนดอลลำ่ร์สงิคโปร์แรก และอตัรำร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสว่นท่ีเหลอื อยำ่งไรก็ตำมอตัรำขัน้ต ่ำอยู่
ที่ 15,000 เหรียญดอลลำร์สงิคโปร์) 

 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รำยปี 

15,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ 

 คำ่ธรรมเนียมกำรประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

 คำ่ธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบญัชี, คำ่ธรรมเนียมผู้ เก็บรักษำทรัพย์สนิ และคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ 

ตำมอตัรำที่ตกลงกนัระหวำ่งผู้ตรวจสอบบญัชี, ผู้ เก็บรักษำทรัพย์สนิ และคูส่ญัญำอื่นๆ 
 
32.5.4  ควำมเสีย่งของกำรลงทนุในกองทนุรวม 

32.5.4.1  ควำมเสีย่งทัว่ไป (General Risks) 

(1)  ผู้ลงทนุควรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวม อำทิ ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของ
รำคำตรำสำรทนุในต่ำงประเทศ, ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้, ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน, 
ควำมเสีย่งทำงกำรเมือง, ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง และควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

(2)  กำรลงทนุในกองทนุ United Greater China Fund เหมำะสมกบัผู้ลงทนุที่คำดหวงัผลตอบแทนในระยะกลำงถึง
ระยะยำว ดงันัน้ผู้ลงทนุไมค่วรคำดหวงัผลตอบแทนในระยะสัน้ 

(3)  เนื่องจำกกองทนุรวม United Greater China Fund มิได้เป็นกองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น และไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุ 
ดงันัน้ผู้ลงทนุอำจจะไมไ่ด้รับเงินต้นคืน 
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32.5.4.2  ควำมเสีย่งแบบเฉพำะเจำะจง (Specific Risks) 

(1)    ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรทนุในตำ่งประเทศ (Market Risk) 

เนื่องจำกกองทนุ United Greater China Fund ลงทนุในตรำสำรทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ของเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้หวนั ควำมเคลื่อนไหวของรำคำตรำสำรทุนดงักล่ำวจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจ อตัรำดอกเบีย้ และภำวะกำรรับรู้ของตลำด ซึ่งหำกปัจจยัต่ำงๆดงักลำ่วมีกำรผนัผวนก็อำจส่งผล
กระทบตอ่รำคำหนว่ยลงทนุของกองทนุ United Greater China Fund 

(2)  ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) 

เนื่องจำกรำคำหนว่ยลงทนุของกองทนุ United Greater China Fund อยูใ่นรูปเงินสกุลดอลลำร์สิงคโปร์ กำรเปลี่ยนแปลง
ขึน้ลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงินระหวำ่งเงินดอลลำร์สงิคโปร์เทียบกบัคำ่เงินสกลุอื่นๆท่ีกองทนุ United Greater China 
Fund เข้ำไปลงทนุ จะสง่ผลกระทบตอ่มลูคำ่หนว่ยลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลำร์สงิคโปร์ในรูปของเงินดอลลำรสิงคโปร์
ผนัผวนได้  

อยำ่งไรก็ตำม ในบำงขณะผู้จดักำรกองทนุอำจไม่ได้ท ำกำร Hedging ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมด 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์แวดล้อม อำทิเช่น ต้นทนุในกำรท ำ Hedging และสภำพคลอ่งของสกุลเงินที่กองทนุจะเข้ำ
ไปท ำ Hedging 

(3)  ควำมเสีย่งทำงกำรเมือง (Political Risk) 

ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมือง, กำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ, กำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยเก่ียวกบักำรเก็บภำษี, ข้อจ ำกดัเก่ียวกบักำรลงทนุของชำวต่ำงชำติ และนโยบำยอื่นๆที่อำจสง่ผลกระทบต่อ
กำรลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

(4)  ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives Risk) 

อำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรลงทนุ เช่น ลงทนุเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงเป็นต้น โดย
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำดังกล่ำว ได้แก่ สญัญำซือ้หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  (Foreign Exchange 
Forward Contract) และสญัญำซือ้ขำยดชันีหุ้นลว่งหน้ำ (Equity Index Futures Contract) ในกำรท ำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำนัน้ กองทนุ United Greater China Fund ต้องวำงเงินประกนัเร่ิมต้น (initial margin) และอำจวำงเงินประกนั
เพิ่มเติมในกรณีที่มลูค่ำของสญัญำลดลงต ่ำกว่ำเงินประกันที่ต้องด ำรงไว้ (maintenance margin) หำกกองทุนไม่
สำมำรถวำงเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลำที่ก ำหนด กองทุนจะต้องถูกบงัคบัให้ขำยสญัญำดงักล่ำว ท ำให้เกิดกำร
ขำดทนุขึน้ ดงันัน้กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำจึงจะต้องมีกำรติดตำมดแูลอยำ่งใกล้ชิด 

(5)  ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

กำรลงทุนในตลำดตรำสำรทนุโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภมูิภำคจีน ซึ่งเป็นตลำดที่เกิดใหม่ท ำให้มีควำมเสี่ยงทำงด้ำน
ระบบกำรกำรช ำระเงิน และกำรดูแลทรัพย์สิน รวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของตลำดเนื่องจำกกำรเก็งก ำไร  
ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของหลกัทรัพย์  
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(6)  ควำมเสีย่งของประเทศ และอตุสำหกรรมตำ่งๆที่กองทนุได้ลงทนุไว้ (Country Risk) 

กำรลงทุนในรำยประเทศ, อุตสำหกรรม หรือภูมิภำคใดภูมิภำคหนึ่งอำจมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกำรลงทุนที่มีกำร
กระจำยตวัไปยงัภมูิภำคตำ่งๆทัว่โลก 

(7)  ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในบริษัทขนำดเลก็ (Small Capitalisation Companies Risk) 

กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนำดเล็ก (Small Capitalisation Companies) ซึ่งหลกัทรัพย์ประเภทนีโ้ดยทัว่ไปมี
ควำมผนัผวนมำกกว่ำหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนำดใหญ่ (Big Capitalisation Companies) เนื่องจำกบริษัทที่มี
มลูค่ำทำงกำรตลำดขนำดเล็กนัน้อำจมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร,จ ำนวนเงินทุน, สำยผลิตภณัฑ์ 
(product line) รวมถึงอำจมีสภำพคลอ่งน้อยกวำ่หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนำดใหญ่ (Big Capitalisation Companies) 

(8)  ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรหนี ้(Default Risk / Credit Risk) 

ควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรท่ีผู้ออกตรำสำรหนี ้ไมส่ำมำรถจ่ำยช ำระดอกเบีย้ หรือ ช ำระคืนเงินต้นได้เต็มตำมจ ำนวนเงิน 
หรือตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ หรือควำมเสีย่งที่เกิดขึน้เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทผู้ออกตรำสำรเอง โดยปัจจยั
หลกัที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรนัน้ อำจประกอบด้วย ประเภทของบริษัท, ขนำดของบริษัท, โครงสร้ำง
เงินทนุ, ฐำนะทำงกำร และคณุภำพของกำรบริหำรงำน รวมถึงควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ และอตัรำดอกเบีย้ที่เพิ่ม
สงูขึน้ 

(9)  ควำมเสีย่งของอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

กำรลงทนุในตรำสำรหนีจ้ะมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ โดยรำคำของตรำสำรหนีจ้ะเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงตำมกำรเคลือ่นไหวของอตัรำดอกเบีย้ 

(10)  ควำมเสีย่งของคูส่ญัญำ (Counterparty Risk) 

กองทนุจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระของคู่สญัญำในกำรท ำสญัญำออปชัน่, ฟิวเจอร์ส, สญัญำอื่นๆ และตรำสำร
อนพุนัธ์อื่นๆ ทีไ่มไ่ด้ซือ้ขำยในศนูย์สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ โดยตรำสำรเหลำ่นัน้ไม่ได้รับกำรคุ้มครองกำรช ำระเงินดงั 
เช่น กำรลงทนุผำ่นศนูย์สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เช่น กำรรับประกนักำรช ำระเงินโดยศนูย์หกับญัชี 

ดงันัน้ กองทนุอำจมีโอกำสที่จะถกูผิดนดัช ำระจำกคูส่ญัญำ และสง่ผลให้กองทนุเกิดกำรขำดทนุ 

หมำยเหต ุ

ข้อควำมในข้อ 3.3 ในสว่นของกองทนุ United Greater China (USGC) รวมถึงข้อ 32.5 และ ข้อ 32.6 ได้จดัแปลมำ
จำกต้นฉบบัภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษให้ถือเอำต้นฉบบั
ภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 
32.6 ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

1.  กำรถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. กำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นท่ีได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลำยสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้ำสบิของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักล่ำว ให้ส ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของ       
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสำระส ำคญั
อยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ย ลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

(2) กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงิน
ปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิม่เตมิ 
2. กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 

(ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงิน
ปันผลสว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
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32.7 หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หำกบริษัท
จดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไปตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง
เห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย  ให้ถือว่ำมตินัน้
เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั  ต้องได้รับ
มติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำร
ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.8 กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำร
จ ำกดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดใน
โครงกำรหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจปฎิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
32.9 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่กำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรหรือกลุม่
ยโูอบี อำทิเช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่ระบใุนข้อ 32.10 
หรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือกลุ่มยูโอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอันเป็นผล
สบืเนื่องจำกพนัธะผกูพนัหรือกฎหมำยดงักลำ่ว บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรเปิดบญัชี
และกำรท ำธุรกรรมตำมหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบำยของบริษัทจดักำร และกลุม่ยโูอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำร
จะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบไว้ ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร 
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32.10   ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงิน
ที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่วว่ำ “กฎหมำย
ตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผูกพนัตนกับ
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคล
สญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำ
ควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำ
เอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ 
มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส ำคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สิน
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สนิทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงิน
ลงทุนกับสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มี
หน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือ
ระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุ
รวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของ          
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัติตำม    
ภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่ เก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและกองทนุรวม 
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(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำร
ขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กบัหนว่ยงำนของรัฐ
ทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำม
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่
ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคย
ให้ไว้มีกำรเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือ        
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ /
หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของ        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศไทย 
(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำร
กระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และ
กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่ว
แล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตัิบริษัทจัดกำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้
ข้ำงต้น บริษัทจดักำร (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่ง
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ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 

33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ี 
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