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คําจาํกดัความ  

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมายตามท่ี
ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  
 

กองทุนรวม หมายถงึ กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่ใน
ท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 
วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันทาํการซือ้หน่วยลงทุน  (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
วันทาํการขายคืนหน่วยลงทุน  (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย ส่วน
ตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย
สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) กลา่วได้ว่าสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้โดยหลกัคือค่าชดเชยต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหน่วยรายท่ีทําการขายคืน อนึ่งส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะถกูนบัรวมเข้าเป็น
รายได้อ่ืนๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ( Subscription Spread) หมายถึง สว่นต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีท่ี
มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุนีคื้อส่วนค่าชดเชยต้นทนุ 
และคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ท่ีมีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่ง สว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ
นี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อ่ืน ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม  หมายถึง  การควบกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม  หมายถึง  การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับโอน
ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน  
 
ควบรวมกองทุน  หมายถงึ  การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคําสัง่ต่างๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีแจกจ่ายให้กบัผู้ลงทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ลงทุน เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะได้รับ เม่ือผู้ลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนท่ี
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กรมสรรพากรกําหนดไว้ และการชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับหากผู้ ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กรมสรรพากรกําหนด 
 
ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมายถึง ฐานะการลงทุนท่ีคํานวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัทจดทะเบียนทัง้หมด หักด้วยผลรวมของการทําสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝงเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้นสามญัดงักลา่ว 
 
ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สาํนักงาน หรือ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 
คาํเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด แวลูพลสั ปันผล หุน้ระยะยาว 

 
ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั    

ที่อยู่บริษัทจดัการ  :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th  
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ  :  กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่  :  VALUE-D LTF 
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  

 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5.  อายโุครงการ  :      ไมกํ่าหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  :  มีอายุโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้ 
หน่วยลงทนุภายในปี 2559 และปฏิบติัตามเง่ือนไขในคู่มือภาษี – 
กองทนุหุ้นระยะยาว เท่านัน้ จึงเป็นผู้ มีสิทธินําเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการย่ืนขอยกเว้นภาษี 

ทัง้นี ้หลังจากสิน้สุดกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของผู้ลงทุน ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนประเภท
กองทนุเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
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2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย  
 
2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  5,000 ล้านบาท  

เง่ือนไข :  ไมมี่  
 

2.2.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10  บาท  
 
2.3.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  500 ล้านหน่วย  
 
2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท    

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมกํ่าหนด  
  
2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

 

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

ทัง้นี ้กองทนุอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุได้ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดิน
จากการชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดิน
เพ่ือประโยชน์ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย  
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม  : กองทนุรวมพิเศษ 
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3.3.  นโยบายการลงทนุ :     ตราสารแหง่ทนุ   

รายละเอียด :   

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว เป็นกองทนุที่มีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะคดัเลือกบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ี
สม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทัง้นีก้องทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  

สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ตามความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะตลาด และ
อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ 
อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ
สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging)   

อนึ่ง ผู้ จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสดัส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา และ/หรือเลือกสรร
วิธีการป้องกันความเส่ียงต่าง ๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือ
ผลตอบแทนท่ีดีและเพ่ือผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 

ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือ
เกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้กองทนุ
จําเป็นต้องชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว  ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วน
การลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทนุในต่างประเทศระหว่างกองทนุรวมท่ีได้รับการจดัสรรวงเงินดงักล่าว
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งมีวงเงินดงักล่าวเหลือ นอกจากนี ้บริษัทจดัการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
3.4 ลกัษณะพิเศษ :  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 

รายละเอียด : 

กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหรือมีไว้
ซึ่งหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่
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ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์แและตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

ทัง้นี  ้เม่ือสิน้สุดกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ลงทุนกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภท
โครงการจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว   
 
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ  :   อาจลงทนุในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(ทัง้นี ้ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ) 
 
3.6  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
หลกัของกองทนุ 

(ก) ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หุ้น 

(2) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ี
มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(3.2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (ก) (1) (2) (3) หรือ (4)  
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ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2) หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์
ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3) ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

4) ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
(ข) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-
term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard 
& Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุน
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่ว
ไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ
จดัการ 

(2.3)   ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ี
ออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 
หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับ
ชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 3.6.1 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออก 
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  10   

(2.6)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

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

(2.8)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) (1) หรือข้อ 3.6.1 (ข) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนโุลม 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1 (ข) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือ
คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
(ค) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ภายใต้การจดัการ 

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ประกัน การคํา้ประกันดงักล่าว ต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและ
ดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(ง)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(ฉ) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(2)   บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ 
อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ
สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ซ) ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ (ก) ถึง (ช) โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในต่างประเทศนอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิหลกัท่ีกองทนุจะลงทนุข้างต้น 

(ก) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานท่ีเป็น
สมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลู
เก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต    
 
(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือท่ีเป็นกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น  

ทัง้นี  ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   

(2.2)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคํา
โดยตรง 

(2.3)   ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ี
จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(2.4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
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(ข) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ข) พนัธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแห่งหนี ้(benchmark bond 
index) ท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังาน ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็น
ภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคล
ดงักล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวม ตราสารแห่งหนี ้หรือ
ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงาน
กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.2 (ก) (2) วรรคสองโดยอนโุลม 

(ค) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศประเภทอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.6.2 (ก) (2) และข้อ3.6.2 (ข) (3) 
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เหน็ชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

(ง) เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ท่ีสถาบนัการเงินเป็น
ผู้ออก โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตัง้อยุ่ในประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินต่างประเทศ ทัง้นี ้การมีไว้ซึ่ง
เงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

(จ) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 3.6.1 (ฉ) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(ฉ) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ 
และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืน
ใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ (ก) ถึง (ฉ) โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
3.7  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

เง่ือนไขพิเศษ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บางอตัราสว่นการลงทนุหรือทัง้หมดจะ
ไม่เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอตัราส่วนการลงทนุท่ีเป็นไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการ
ลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้ 

 

3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 
 
3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.1 (ข) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข) (2.2) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
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3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ข) 

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.1 (ค) 

(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา รวมในอัตราส่วน
ดงักลา่ว   

(1)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 (1) (2) หรือ (5)  

(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.6 (1)  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแห่งทนุในประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ก) ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสาร
แหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ผู้ออกหุ้นดงักลา่วอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
วา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ข) เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.6.1 (ค) ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(5) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตามข้อ 3.6.1 (ฉ) ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1 (ช) ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 
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ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (ก) (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) (2.6)  

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6.1 วรรคที่ (1) ที่บุคคลรายดียวกนั
เป็นผู้ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 
และข้อ 3.7.1.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก    ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคบักับหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.7.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้
ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.1.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัท
จดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญาราย
นัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 หรือ ข้อ 3.7.1.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีของกองทนุรวมท่ีประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจากอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1 นีแ้ล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุ
กองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเน่ืองจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  16   

3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ   ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
บคุคลดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ี
มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.1.11 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่น
ที่กําหนดตามข้อ 3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ย
ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะ
คํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงาน
จากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.12 ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอ
ผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 
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หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.1.10 
ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.1.14   ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   
 
3.7.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คําวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.1.17 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว         บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.1.18 ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้อ 3.7.1.17 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ
และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
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หลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของ
ใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1 ก็ได้ 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ บริษัทจดัการจะ
คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)   นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ี
รองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

 

(3) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)   นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

 
(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.1.20 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตาม
ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ให้นับมูลค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องคํานวณมลูค่าและอตัราสว่นตามท่ีกําหนด
ในข้อดงักลา่ว 
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3.7.1.21 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.20 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้
คํานวณอตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ใน
การคํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.22 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจดัการจะ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

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

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลักหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.23 ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หาก
การใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้
บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.24 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือ
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) ตราสารแห่งทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการ
ให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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3.7.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.26 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดย
การลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และ         ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัท จดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุ
ได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.27 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.18 
ข้อ 3.7.1.23 ข้อ 3.7.1.24 ข้อ 3.7.1.25 และ ข้อ 3.7.1.26 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้
ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.28 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาใช้บังคับกองทุนเปิดท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือ
เลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
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3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

3.7.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-
cash) ในต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ง) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ข) (1) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มี
มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption)     

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ตามข้อ 3.6.2 (จ) ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

(2) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ข) หรือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

(3) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.2 (ฉ) ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 
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3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว   

(1)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา  

(2)  ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึง่ และข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่
เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการ
จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนักของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
บคุคลดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ี
มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.2.9  ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกิน
ร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.2.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความ
ผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อ
สํานกังานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.2.11 ในกรณีของกองทนุรวมท่ีประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจากอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 นีแ้ล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนั
ทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเน่ืองจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
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3.7.2.13 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(2) นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
 
3.7.2.14 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.7.2.3 และ ข้อ 3.7.2.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณ
ในอัตราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.2.15 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.14 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะ
คํานวณอตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ใน
การคํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.2.16 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ3.7.2.5 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ี
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลักหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.2.17 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) 
หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราส่วนท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
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3.7.2.18 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นีห้ากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนั
นับแต่วันท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1)   ตราสารแห่งทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้
เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2)   ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 
3.7.2.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.20 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการ
ทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.2.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.8 ข้อ 3.7.2.17 ถึงข้อ 
3.7.2.20 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่กําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :    

      ไมจ่่าย                                             จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะทําการปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผล ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคมของทกุปี 
 
(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือกองทนุมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทนุมีผลขาดทนุสะสม
ขึน้ในงวดปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ให้เลือกจ่ายให้เป็นไปตาม
เกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่ 
 
(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีคํานวณได้ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ข้างต้น) มีมลูค่าต่ํากว่า 
หรือเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

(3.2)  บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราใหม่ท่ีเหมาะสม หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีมลูค่า
หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ หรือในกรณีเม่ือนําเงินปันผลต่อหน่วยท่ีจะ
จ่ายตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วทําให้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ี
คํานวณได้ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้  
(4) ในกรณีท่ีมีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิ
รับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมา
เพิ่มเติม หรือกรณี เข้าข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่าง
การดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าว
ออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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5.  การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้
  
5.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ีย
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 วัน
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

5.1.4  เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

  
5.2.1  ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า
การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
 
5.2.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี  ้บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างท่ี
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณ มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

-  บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับชําระหนีด้้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุน ทัง้นี  ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

- ในการเฉล่ียเงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระ
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ค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่า
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนบริษัทจดัการอาจนําเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  
 
6.  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :  

6.1.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
  โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
6.2.  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดย
บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดงักล่าว ทัง้นี ้
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอก
กลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้นีเ้ว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(6)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้อง
บอกกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(7) กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทํา
หน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถทําหน้าท่ีได้ทนัทีเว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

 
6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆหรือท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้  

 
7.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนาย ไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ 
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 786-2222   โทรสาร (02) 786-2377 
www.uobam.co.th 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 
 
9.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ไมมี่  
 

10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

จะระบภุายหลงั  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  
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11.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ
เพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนและการบริหารจัดการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจัดการกองทุน
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ 
จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุแล้ว
บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
12.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทนุ อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่าง ๆ แก่
กองทนุ เพื่อให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษากองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดย
เมื่อบริษัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาดงักล่าวไปยงัสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป 
 
13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1.  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ คูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“คูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว”) และวนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
13.1.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษีเก่ียวกบัการลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วน
สรุปข้อมลูสําคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ      ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือ
ภาษี - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้ ณ ที่ทําการของบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ตามวนั และเวลาทําการของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มิถนุายน 2550 เป็นต้นไป 
 
13.1.2 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทุน “กองทุนเปิด แวลูพลสั ปันผล หุ้นระยะยาว” ตัง้แต่วันท่ี 
14 มิถนุายน 2550 ถงึวนัท่ี 21 มิถนุายน ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น. 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการจองซือ้หน่วยลงทุนโดยการนําเงินค่าจองซือ้ท่ีมาจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ไทย แคช แมเนจเม้นท์  ผู้จองซือ้สามารถทําการจองซือ้ได้จนถงึวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 
13.2.  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.1  การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 ราคาขายหน่วยลงทนุ   =    10 บาท   +   คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
13.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.2.1 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามวนัเวลา ท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท 
(หนึง่หม่ืนบาท) [เป็นมลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมแล้ว(ถ้ามี)]  

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนท่ีซือ้ และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน 

(3) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศตา่ง ๆ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง  

(4) สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้อง
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน  

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจ่ายคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบติัตาม
เพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

 

ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือ
คําสัง่หักบญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สํานกัเพลนิจิต 
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 
 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7 
 ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) สาขาเพชรบรีุ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุ
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 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท 
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) สาขาลมุพินี 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร 
 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3) ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วนัที่สัง่ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขาย
หน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน แล้วจะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
  
13.2.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ * 

การชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ สามารถกระทําผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ  

1) ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

2) ผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และออนไลน์แบงก์กิง้ (Online Banking) 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้ที่ทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุและ/หรือบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนมาก่อน และมีรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว     
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สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องดําเนินการเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 
เพ่ือขอรับเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ สําหรับใช้ในการทํารายการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment   

1) การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือระบบโทรศพัท์
อตัโนมติัของบริษัทจดัการ    

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้   

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน)    
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)    

นอกเขตเขตกรุงเทพและปริมณฑล  :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 
โดยติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 

(2) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip)” ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน เช่น ช่ือและเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขรหสัของกองทนุท่ี
ต้องการซือ้ (มีระบใุนแบบฟอร์ม) จํานวนเงินท่ีต้องการซือ้ วิธีการชําระเงิน เป็นต้น 

(3) ย่ืน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip)” ท่ีกรอก
ข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ พร้อมทัง้ชําระคา่สัง่ซือ้เตม็จํานวนท่ีซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น. 

(4) เม่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคารทํารายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะเก็บเอกสารสว่นท่ี 2 (สว่นของธนาคาร) ไว้ และจะมอบคืน 
“ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip) –สว่นท่ี 1 (สว่นของ
ลกูค้า)” ให้กบัผู้สัง่ซือ้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการชําระเงิน 

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําสง่“ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip) – สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” กลบัมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายในวนัท่ีทํารายการ 

(6) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ระบุใน
โครงการ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 
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ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ   

(1) ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็คของสาขา
ธนาคารท่ีอยูใ่นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสาขาธนาคารพาณิชย์ท่ีผู้สัง่ซือ้ ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องลงวนัท่ี
ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการ
ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 

(2) การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ ใน
ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการจะ
คิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปในราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    

(3) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึง่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ของวนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีเช็ค ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขาย
หน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(4) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับ
เอกสารหลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร โดย
เป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขท่ีแตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

2) วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร     

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผ่าน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดยผา่น 3 ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

 ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM)   
 ผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) 
 ผา่นระบบออนไลน์แบงก์กิง้ (Online Banking) 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 
โดยติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  
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(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือระบบโทรศพัท์
อตัโนมติัของบริษัทจดัการ    

(2) กรณีชําระเงินผ่านเคร่ือง ATM ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ถือบตัร 
ATM ของธนาคารนัน้ ๆ และปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีระบบุนหน้าจอของเคร่ือง ATM จนเสร็จสมบรูณ์ โดย
ระบุเลขประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน เลขท่ีบัญชีธนาคารของกองทุนในการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน รหัสกองทุน 
จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว เคร่ือง ATM จะออกใบบนัทึกรายการให้ผู้สัง่ซือ้ โดยใบบนัทึกรายการดงักลา่วเป็นเพียง
เอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์ 

(3) กรณีชําระเงินผ่านระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้และระบบออนไลน์แบงก์กิง้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่าน
บริการของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มีบญัชีอยู่เท่านัน้ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสมคัรใช้บริการดงักล่าวกบัธนาคารตามขัน้ตอนการ
สมคัรใช้บริการท่ีแต่ละธนาคารกําหนด เพ่ือขอรับรหสัประจําตวั ผู้ ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) และรหสัผ่าน 
(Password) ท่ีธนาคารจะเป็นผู้ออกให้หลงัจากธนาคารอนมุติัการขอใช้บริการ    

ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีระบบดงักลา่วระบจุนเสร็จสมบรูณ์ โดยระบรุหสัประจําตวัผู้ ใช้บริการ 
(USER ID) รหสัผ่าน (Password) เลขประจําตวั     ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) เลขท่ีบญัชีธนาคารของกองทนุ
ในการรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รหสักองทนุ จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่พิมพ์ใบบนัทึกรายการได้จากระบบดังกล่าว โดยใบบันทึกรายการ
ดงักลา่วเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  

(4) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ระบุใน
โครงการ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะธนาคาร 

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําสง่ “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip) - สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” กลบัมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายในวนัท่ีทํารายการ 
 

ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ ใน
ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ของวนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ
จะคิดค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่วนต่างค่าขาย หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 23 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ หรือทํารายการซือ้ขายในวนัหยดุทําการ ให้ถือ
เป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ของวนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    
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(2)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับ
เอกสารหลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง
ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขท่ีแต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร 

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์นัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ  

(2)  เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ือง ATM หรือท่ีสัง่พิมพ์จากระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ หรือระบบออนไลน์
แบงก์กิง้นัน้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน้ ไม่ถือเป็นหลกัฐานในการทํารายการอย่าง
สมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับ บริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ี
สมบรูณ์และอ้างอิงได้  

(3) ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือ
รับทราบเหตกุารณ์ ดงักลา่วแล้วแตก่รณี 

*  ขณะนีว้ิธีการดงักลา่วยงัไมเ่ปิดให้บริการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
ก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

เง่ือนไขอ่ืน :    

การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ”   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ     

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ 
ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
13.3 การเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ เพ่ือการนี ้ซึง่
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแล้ว  
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อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 

- ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
หรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
13.5.  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุโดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วน
ของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจากไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย     

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน1 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการ
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง 
บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดย
เร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวนัที่บริษัทจดัการชําระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแต่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอ่ืน 
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13.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ก) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนีแ้ล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ข) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

ค) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน ใน กรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือ
หน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน  

(4) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น  

(5) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 
  
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
จนครบถ้วน  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร) 
(1)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  
(2)  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  
(3)  สําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  
(4)  สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
(5) สําเนาสมดุเงินฝากหน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 Internet   เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
 Telephone-Banking   Internet Banking  
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 
14.1.  วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สั่งซือ้ หรือผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี-
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว)  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ี
กําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่
ซือ้/ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีท่ี
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุ่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการ
ปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ  ใบคําขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ศกึษาและปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
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14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

-ไมกํ่าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) 
หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  
 บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  
 บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหลงัจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึง่
จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบุ
ไว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม ทัง้นี ้
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธี
อ่ืนใดท่ี บริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น 

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

- ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือ 



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  43   

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจัดการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมา
ก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชําระ
ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟน
แบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศ
กําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
คําสัง่หกับญัชีธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ 
ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มี
การหกักลบลบกนัก็ได้  
 
14.3.4  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ี
บริษัทจดัการได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบตัรเครดิตดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิก และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ี
เรียกเก็บเงินได้ 

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือ
กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทุนอ่ืนใดภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด 
แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็น
วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมาชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
เพ่ือการนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น : 

-  ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุ เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการจดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณี
ดงักล่าวบริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจํานวน ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ถือ
หน่วยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบล่วงหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระจาก
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้
สั่งซือ้ ให้แก่ผู้ สั่งซือ้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทําการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทุน อนึ่ง 
สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํา
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร) 

 14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือ
ผู้ เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(7) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้อง
ลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
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14.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียนนิติบคุคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน 
ตามท่ีเหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู 
หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัส่ง
ให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี  ้สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 

14.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ 
US Person 
 
14.7.6  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ
ปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือ
หน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ
บริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้
คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทุนในกองทนุท่ีมี
ระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้
คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/
เก่ียวพนักบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักับการ
ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็น
บคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” หรือ ข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ี
บริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิก
การขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ 
ณ ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตัง้
กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดที่ซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขอ่ืน : 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การ
ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 

 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะราย เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้ โดยจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

15.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับ
การจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
เพื่อจดัส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัที่คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

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

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 
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พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

 

15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการทํา
รายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ 
ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจดัการจะ
ทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้ สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนของท่านบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตัง้แต่วันทําการถัดจากวันทําการ 
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่นําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อ่ืน สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัทําการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ 

 

15.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ 
ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวน
หน่วยลงทนุในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ่ง
จะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่ว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 

 

15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดย
ไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เพ่ือนําหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการขอยกเว้นภาษี เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนแบบภาษีเงินได้ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด   

(2) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวอื่น เพื่อให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชน์
ทางภาษี  
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16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วน
ชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 

- ไมกํ่าหนด – 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน 
โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ี
บริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน 
และจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้
บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ผ่านบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงั
บริษัทจดัการผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศ
กําหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 
- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  
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ซึง่วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้
ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ี
กําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏ
อยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่
ซือ้/ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีท่ี
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุ่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการ
ปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
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16.5.2 สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึ
ข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

16.5.3  บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6  เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศกึษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทุนท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่ง
สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากร หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ต่อ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทํา
การยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที่ปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏตามท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ทํารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ี
สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคาร
พาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
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16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบัญชีจน
ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึง
จะทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง 
และ/หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 
“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบ
หน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนัน้เข้าระบบ
ไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได้ 

เง่ือนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข 
และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :     

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
 

17.1  เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  55   

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนีจ้ะ
ถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องเป็นกองทุนเปิดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 

สําหรับเกณฑ์การคํานวณต้นทุนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครัง้จะเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
17.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง(“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

 

17.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวดงักลา่ว 
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามท่ีระบุไว้ในคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ี
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 
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ข. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระ
เงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วนัทําการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ือมาลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการ 
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ให้แก่บริษัทจดัการ โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกูหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า (ถ้ามี) 
และหกัสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ามี) 
 
17.1.3  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือ
กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอ่ืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอ่ืน  
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุ
เปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืนภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
ก่อนวันเร่ิมเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
17.1.4 อ่ืน ๆ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณี
ที่บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อ
กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
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(2) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทํารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการ
ก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีซ้ึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทางได้เม่ือ กองทนุเปิดปลายทางได้รับ
เงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ 
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทําการถัดจากวนัท่ี
รายการสบัเปล่ียนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) กรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ   

(7) เม่ือบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและส่งมอบ 
“รายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
จากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.3  การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หกัด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ี
บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

อนึ่ง ในกรณีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
และ/หรือกรณีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบั
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน บริษัทจัดการจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเข้าและขาออก ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดย
จะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ  
 
17.4  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข
หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.5  การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่
ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมยิ่นยอม/ไมใ่ห้คํายืนยนัรับทราบถงึระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือ
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
18.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมาย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3)  ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
19.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้
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อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน1 วนัทําการ เว้นแต่
ได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือ ไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวม ดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นีเ้ฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
หรือกองทนุต่างประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไม่สามารถรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ตามปกติ  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ และกองทนุรวมต่างประเทศนัน้
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ท่ีรับไว้แล้ว 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบ
โดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึง่วนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสดุท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
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หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ทราบโดยพลนั 
 
20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
21.  การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ก่อนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรม
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

 
22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
(ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ   
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้

22.1.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.  (ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การบริหารกองทนุ  

(1.1)  ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
ประชาชนครัง้แรก  
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(1.2)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่าง บริษัทจดัการและ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีประกาศไว้ทัง้ใน
ปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(1.3)  นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นหลกั  

(1.4)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วหรือยกเลกิหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6)  จดัสรรผลกําไรของกองทนุเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 26 “การกําหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7)  สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8)  สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.9)  สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.10)  สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตาม
ตราสารแหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.11)  สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้ 

(1.12) สงวนสทิธิท่ีจะละเว้นไมป่ฏิบติัตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทนุ หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้จดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้วา่มติดงักลา่ว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

(1.13) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.15)  กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ี
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
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(1.17)  ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 
(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุ ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 
“เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(3.2)  แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด  

(3.3)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4)  แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุ เม่ือยติุหรือเลิกกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6)  แต่งตัง้บุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service 
Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 

(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ  

(4.1)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4.3)  จดัทํารายงานเพื่อแสดงข้อมลูเกี่ยวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
สํานกังาน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน     ผู้ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจดัการจะจดัให้
มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนา
ให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่ง
รายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4)  จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน 
ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะจดัให้
มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี บริษัทจัดการจะได้รับ
ยกเว้นไมต้่องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จดัทําหนงัสือชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้ว ทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8)  จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลกัทรัพย์มา
เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจดัส่ง
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนด  

(4.9)  หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
 
22.1 (ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และเม่ือได้รับการอนมุติั หรือเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

2)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ีต่อไป 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป (ลาออก) โดยท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทํา
หน้าท่ีจดัการกองทนุตามท่ีระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
จากบริษัทจดัการ  

ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ
คณะกรรมการลงทนุไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทนุรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ี
บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1)  ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุสําหรับการทําหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

(1.2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลปะรโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการ
จดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการ
จําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของ
กองทนุ ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3)  จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4)  รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สัง่ซือ้  หน่วยลงทุนหรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินที่บริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูยกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  
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(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เน่ืองจากมีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหากเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้
ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรม
ในกรณีท่ีวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณ
มลูคา่  

(2.9)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการ
ชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็น
ผู้จดัหาในการจดัทํารายงานดงันี ้ 

1)  รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12)  รับรองความถูกต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืน และราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และ
รับดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์
ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1)  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจัดการเก่ียวกบัการรับและจําหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ  

2)  จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
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3)  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ  

5)  จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่กองทนุ  

(2.17)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(2.18)  ดําเนินการสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกอง ทนุตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้
จะต้องไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19)  ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20)  ในกรณีท่ีมีการเลกิโครงการ หน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ 
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุ
ได้ เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ้
ไทยไมถ่กูต้อง  

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  
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(2.25)  ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและ
ประกาศกําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจดัการ
ไมดํ่าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานทราบ 

(2.27)  หน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นหน้าท่ีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

(2.28) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
22.3.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1)  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
(ถ้ามี) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

(1.2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
 
(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1)  ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบั
กองทนุ รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2)  แจกจ่ายหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3)  รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืน   หน่วยลงทนุ
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4)  ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุในการทําธุรกรรมกบักองทนุ  

(2.5)  รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ี
ระบใุนโครงการ  
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(2.6)  ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากบัภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7)  คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8)  ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  

(2.9)  ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.4.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  

เช่นเดียวกบัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 22.3 “สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

22.5.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

(1) สทิธิของท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ได้รับคา่ธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ ตามสญัญาจดัตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ  

(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่บริษัทจดัการ
หรือกองทนุ ตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาการลงทนุไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของ
บริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด  

(2.2) เก็บรักษาข้อมลูท่ีได้ลว่งรู้มา อนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุเป็นความลบัและจะไม่
เปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการ  

(2.3) พนกังานลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทนุต้องไม่กระทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้

ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

(2.4) ไม่กระทําการใด ๆ หรืองดเว้นการกระทําการใด ๆ ท่ีก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุ

และ/หรือบริษัทจดัการ รวมถึงการจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีขึน้ในภายหน้าโดย

เคร่งครัด  

(2.5) ท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดต่อความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุในกรณีท่ีมี

ความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุดงักลา่วเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สจุริต ประมาท 

เลินเล่อ หรือไม่ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนคําสัง่

โดยชอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
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22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

-- ไมมี่ ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ – 
 

22.7.  สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทุนของท่ีปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง 
Country Fund) :  

-- ไมมี่ -- เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 

 
23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :    

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

23.1.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee)  

-- ไมมี่ --  
 
23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee)  

-- ไมมี่ – 
 
23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 

(1) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   
ยกเว้น 
- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 
ยกเว้น 
 

(2) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   
ยกเว้น 
- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 
ยกเว้น 
 
23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

-- ไมมี่ – เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 
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23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทต่อรายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้น ไม่เรียกเก็บ เม่ือมี
การเรียกเก็บจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) 

-- ไมมี่ – 
 
23.1.7.  อ่ืน ๆ ระบ ุ: - 

(1)    สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ  (Subscription Spread) 

-- ไมมี่ – 

(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  (Redemption Spread) 

-- ไมมี่ -- 

(3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น 

(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 

(3.2)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามท่ีจ่ายจริง 

(3.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ
ภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

 

23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

23.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 

23.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
23.2.4  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ยกเว้น ตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุมีสถานะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ทัง้นี  ้เม่ือกองทุนรวมได้เปล่ียนประเภทเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

  
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย  

-- ไมมี่ –  
 
23.2.6 อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

(1)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 2,000,000 บาท  

(2)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุน และจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตัง้กองทุน 
เป็นต้น  

(3)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการนําเงินทนุของโครงการไปลงทนุในตา่งประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล 
เป็นต้น  

(4)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
ประเทศไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(5)  คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(6)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(7)  คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย  

(8)  ค่าท่ีปรึกษากองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
กองทนุได้แตง่ตัง้ขึน้  

(9)  ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทนุ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  
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(10)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ หรือ
ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจน
การจดัสมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(11)  ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(12)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(13)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(14)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ค่าประกนัความเสี่ยงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ ทัง้ท่ี
เกิดขึน้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น  

(15)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี 
เพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเมื่อ
ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(16)  ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(17)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนั ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด
สมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(18)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(19) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(20) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร 
ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้ มี
อํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ จดัหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ
ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 
23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี” เป็นต้น  

(22)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 
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(23) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(24) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณี
ท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

(25) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

หมายเหต ุ: 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุรวม เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ:  การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญั และส่งผลให้
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็น
อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจาก
การคํานวณในฐานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีแตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจาก
กองทุนรวมในอัตราท่ีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพ่ือจ่าย
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์
หรือคา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1  

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน หรือ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่านัน้ 

(2)  ในกรณีท่ีมลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทนุรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สงูกว่า
ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
โดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ีแสดงได้
วา่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 
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- บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3  ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุใน
แต่ละวันเป็นฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตาม
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 และข้อ 23.2.6 (1) – (14) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของ
คา่ใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (15) – (25) จะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมี
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
อยา่งไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศ
ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  

 
23.3.2  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจัดการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    
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(3)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
 
24.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
กําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้
ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการ
ท่ีคํานวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุ ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
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ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว  

เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็น
หลกัทรัพย์ท่ีมิได้ทําการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลอ่งอ่ืน ๆ หรือหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ ดงันัน้ ตราสารท่ีกองทนุลงทนุ
อาจไม่มีสภาพคลอ่ง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจยัภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อ
มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จึงอาจเป็นเหตใุห้การบนัทึกบญัชี การบนัทึกมลูค่าหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูค่า
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  
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อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศกําหนด  

2.  การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีท่ีวนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สินลา่สดุท่ีมีเป็นฐานในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัวา่ควรท่ีจะใช้ราคาอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่แทน  

3.  อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณการกําหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

4.  การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน เม่ือบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตุ
ให้ไมส่ามารถคํานวณได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ตา่ง ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(ก)  กรณีท่ีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ; หรือ  

(ข)  กรณีเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศ หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ  

(ค)  กรณีท่ีมีเหตกุารณ์อ่ืนใด ตามท่ีได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ซึง่บริษัทจดัการจะย่ืนขอผ่อนผนัจากสํานกังาน
ก่อนเป็นรายกรณี อาทิเช่น 

(1)  เม่ือตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอ่ืนใด ท่ีหลกัทรัพย์หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝาก
ไว้ ปิดทําการ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตามท่ีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยดุการดําเนินการอนัเป็นปกติลง
ชัว่ขณะ หรือ  

(2)  เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ีการทํารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ 
ถกูจํากดั หรือ ถกูระงบั ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ  

(3)  เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ี การทํารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีท่ีกองทนุเป็นเจ้าของ หรือ การทํา
รายการ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตใุห้
ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4)  เม่ือระบบการติดต่อ – ส่ือสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณ หรือ การหามลูค่า
สนิทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึง เงินฝาก ท่ีกองทนุมีไว้หรือ ลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดจน
เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถทําการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  
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(5)  เม่ืออัตราแลกเปล่ียนในประเทศท่ีกองทุนลงทุนขาดเสถียรภาพและไม่ได้สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง หรือเกิด
เหตกุารณ์อ่ืนใดจนทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝาก-ถอน ซือ้-ขาย-
โอน สินทรัพย์ต่างๆ ท่ีลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถทําหามลูค่าของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม ภายในเวลาท่ีกําหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  

(6)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไม่ปกติอ่ืนใด อนั
เป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุ
ให้กองทนุไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(7)  เม่ือตลาดเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอ่ืนท่ีเป็นทรัพย์สินของกองทนุปิดทําการ นอกเหนือจากการปิดทําการ
ตามปกติ หรือต้องหยดุการดําเนินการอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  

(8)  และเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีมีนยัสําคญั และสง่ผลกระทบให้กองทนุไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น 

เม่ือปรากฏเหตตุามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุคํานวณมลูค่า
ดงักลา่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ 
บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ด้วยเช่นกนั 

5.  สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 
ข้างต้น เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
24.2.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาสกําหนด ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  80   

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ี
พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีคํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันท่ี
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสาร
หนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่
มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคม
ตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

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

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
อาจควบคมุได้  
 
25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2551 

 
26.  การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

26.1. การพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะทําการ
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผล ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม
ของทกุปี 

(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือกองทนุมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทนุมีผลขาดทนุสะสม
ขึน้ในงวดปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ให้เลือกจ่ายให้เป็นไปตาม
เกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่ 
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(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีคํานวณได้ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ข้างต้น) มีมลูค่าต่ํากว่า 
หรือเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

(3.2)  บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราใหม่ท่ีเหมาะสม หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีมลูค่า
หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ หรือในกรณีเม่ือนําเงินปันผลต่อหน่วยท่ีจะ
จ่ายตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วทําให้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ี
คํานวณได้ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้  
 
26.2. การกําหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดัการจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลในวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนพฤษภาคมของทกุปี  

(2)  บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียน อตัราเงินปันผล วนัหยดุขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) โดย  

1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั  

2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ท่ีตวัแทน  

3.  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วย  

(3)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการท่ีต่างกนัสําหรับหน่วยลงทนุท่ีขาย
ในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันก็ได้ โดยจะถือปฎิบติัเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์
ของกองทนุ 
 
26.3  ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1) ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดั
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินนัน้เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุ
มาเพิ ่มเติมหรือกรณีเข้ายกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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(2)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลในส่วนท่ีถือเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ใน
ระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วน
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
27.  สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

27.1.  สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนและตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคู่มือภาษี - กองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีภาระผกูพนัท่ีจะต้อง
ปฏิบติัตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย 

 

27.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลจากกองทนุตามอตัราและนโยบายท่ีบริษัทจัดการประกาศ  ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีกําหนดในข้อ 4. “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” และข้อ 26. “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
 
27.3.  สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

1)  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ดงันัน้ 
นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 

2) สทิธิในการโอนย้ายการลงทนุ (สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิในการโอนย้ายการลงทนุของตนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนได้ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ก)  การโอนย้ายการลงทนุเป็นไปตาม/อยู่ภายใต้เง่ือนไข / ข้อกําหนดเร่ืองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้
ในโครงการนี ้

ข) การโอนย้ายการลงทนุเกิดจากกรณีท่ีเป็นไปตามเจตนาของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้แสดงไว้ตัง้แต่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
สําหรับกรณีเม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุลดลงหรือจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงจนเป็นเหตใุห้กองทนุต้องเลิกกองทนุตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเองเป็นลําดบัแรก หรือไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั 
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27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทัง้นีต้าม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัท
จดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5.  สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดในข้อ 31 “การชําระบญัชีกองทนุและวิธีการเฉลี่ย
คืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ” 

 
27.6.   สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
27.6.1 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป
จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได้   

 
27.6.2  สทิธิในการลงมติเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจัดการกองทุนและเม่ือได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
27.6.3 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การดแูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและ
บริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการ
จดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุ (แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร  
 
28.  วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

28.1  การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

ในการดําเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั  เป็นต้น 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
28.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีท่ีมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” 
หรือเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ มติดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้ อื่นท่ี
ให้บริการแก่กองทนุ(แล้วแต่กรณี)ในการดําเนินการตามมตินัน้ๆ  

ทัง้นี ้การดําเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
ไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
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เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการ
ขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุราย และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  
 
(2)  บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการ จดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  

(2.2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ 
ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัที่เสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการ
แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(3) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะสามารถดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนได้ต่อเม่ือ
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศกําหนด เว้นแตค่ณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผอ่นผนั เหน็ชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  
 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ 

(1) กองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุ
ได้ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  
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(1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวน
หน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่ง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติครัง้ใหมภ่ายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของ
การรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมี
ผลให้เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการขอความเห็นชอบเพ่ือ
แก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม”   
 
(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนงัสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัด
ประชมุ หรือหนงัสือขอมติดงักลา่ว   
 

(3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัที่มีการควบ
รวมกองทนุ  บริษัทจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับ
ไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่   
  
(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความเห็นชอบ
ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 



  

กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว  89   

(5) เม่ือบริษัทจดัการได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอกกลา่ว
การควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันับแต่วนัท่ี
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสาระสําคญั
ของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
โดยระบวุนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั 

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทนุระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิด
เป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย    
 
(6) เม่ือบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมท่ีโอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึง่ออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบ
รวมกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวในการท่ีจะออกจากกองทนุรวม
ก่อนท่ีการควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้     

(7) บริษัทจดัการจะจัดส่งหนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับ
โอนไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 
 
(8) เม่ือสิน้สุดกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภท
โครงการจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
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29.  การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

29.1 สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่า บคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
29.2 หากปรากฎวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 

(1) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 
ล้านบาท ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุรวมนัน้  

(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัทําการใด  

(3) ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจํานวน
เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณี
ท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิดหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4 เม่ือได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

เง่ือนไขพิเศษ : 
- สําหรับเง่ือนไขการเลิกกองทนุรวมในข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผนั เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ให้เลิกกองทนุจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คําสัง่ศาล คําสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อ่ืนใดตามท่ี
ระบไุว้ในโครงการนี ้
 
30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิก
กองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้ 
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30.1  กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 
และจะกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วนัทําการ เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 
ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1) ยุติการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการพิจารณาใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจะดําเนินการการโอนย้ายการ
ลงทุนภายใน 5 วันทําการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 29.2 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้
สํานกังานทราบ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงเจตนาไว้ใน
ใบจองซือ้หน่วยลงทนุหรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุว่าประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 29.2 

(3) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏ
เหตตุาม ข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้และชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้
แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนโดยอตัโนมติั 

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวอ่ืนตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏ
เหตตุามข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
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31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  

เม่ือเลิกโครงการแล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอ่ืน  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและ
แจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดย
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด 
สัง่การ ผอ่นผนั และ/หรือเหน็ชอบ  

(2) เม่ือชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของ
กองทนุเสร็จสิน้ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่
ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนั
เลกิกองทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทนุไม่ได้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือไม่ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ชําระ
บญัชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรม
เนียมไว้ ณ สํานกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสือให้
เจ้าหนี ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สิน
ดงักล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะดําเนินการใด ๆ ตาม
ความจําเป็นเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ี
วางไว้ ซึ่งเจ้าหนีห้รือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถัดจากวันท่ีได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือ
ทรัพย์สนิในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  
 

(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเม่ือชําระบญัชี
เสร็จสิน้แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทัง้จดัสง่รายงานผลการชําระบญัชีตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ชําระบัญชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตัง้แต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและ
สมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหาก
ปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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32.  อ่ืน ๆ :  

32.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
สทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 
32.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กําหนด 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร – กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ 

(2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของตนเองให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(3) แสดงข้อมลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการ
ลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 
32.3 การเปล่ียนแปลงประเภทกองทนุ 

เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.4 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด    
 
32.5 หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวโดยมีรายการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศกําหนด โดยจะนําสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 
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32.6 หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืน เพ่ือไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีรายการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และจดัสง่ให้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 

 
32.7 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงิน
หรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมเปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3)  อตัราส่วนการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการ
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

 
32.8 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เพ่ือกองทนุจากหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ทรัพย์สินอ่ืน 
ขายหลกัทรัพย์โดยท่ียงัไม่มีหลกัทรัพย์นัน้อยู่ในครอบครอง ก่อภาระผกูพนั หรือหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยวิธีอ่ืนแล้วแต่กรณี อย่างรัดกมุและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของกองทนุ ลกัษณะของผู้ลงทนุ 
รวมทัง้อยู่บนหลักของการกระจายความเสี่ยง โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 
32.9 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4  ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว หาก
บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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32.10  การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายให้เท่าเทียมกนั บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน อนัเน่ืองมาจาก  ไม่
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามท่ีระบไุว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 
4. “การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” 
 
32.11  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการขอแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในตา่งประเทศ ดงันี ้ 

-- ยงัไมแ่ตง่ตัง้ --  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้และ/หรือเปล่ียนแปลงบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจัดการลงทุนในต่างประเทศในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้การแต่งตัง้
ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือ
ยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในตา่งประเทศให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
32.12   ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
สํานกังานว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้บคุคล
ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 
32.13 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็น
กองทนุรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
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32.14   บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณา
จัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ใน
รูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายตา่งๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความจํานงไว้
เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 

 
32.15 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วย
ลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) 
ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
(ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของ
ตนวา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.16 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1.   การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

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

(2) กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2)   การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปัน
ผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 
(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค)   ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือ 
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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32.17 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอ
มติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุน 
แตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือ
หน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.18  การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการ
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.19 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือ
กลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันตามท่ีระบุใน 
ข้อ 32.20 หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็น
ผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือกฎหมายดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิด
บญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยูโอบีตามท่ีเห็นสมควร โดย
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
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32.20 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญั
ในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ดําเนินการหกัเงิน 
ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้
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ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
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ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
 
33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมมี่  
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