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ค าจ ากดัความ 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึ่ง
ในท่ีนีค้ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันท าการซือ้หน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัที่บริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถท าการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกัด้วย 
สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึงค่าธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง คา่ธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี) 
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง สว่นต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืน 
หนว่ยลงทนุในกรณีที่มีการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) กลา่วได้ว่าสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้โดยหลกัคือค่าชดเชย
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในสว่นที่เป็นของผู้ ถือหน่วยรายที่ท าการขายคืน อนึ่ง สว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะถกูนบัรวมเข้า
เป็นรายได้อื่นๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง สว่นต่างที่กองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุใน
กรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กลา่วได้ว่าสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุนีค้ือสว่นค่าชดเชย
ต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะครัง้ที่มีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่ง สว่นต่างค่าขาย
หนว่ยลงทนุนี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อื่น ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไม่ได้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ต่
อยา่งใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือ
ลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 
 
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  
 
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต . หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จ ากดั ที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท า  
งบการเงินรวม 
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายค าวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกสั อิควิต้ี ปันผล  

 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 (ไทย)  : กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  : Thai Value Focus Equity-Dividend Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่  : VFOCUS-D 
 
1.4 ประเภทโครงการ  : กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้  
 
1.6 การก าหนดอายโุครงการ  : ไมก่ าหนด  
 
1.7 อายโุครงการ  :  - ปี - เดือน - วนั  
 
1.8 อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา)  :  -  
 
1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ)  :   
(1) บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะยตุิโครงการ ในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถระดมทนุได้ครบ หรือลงทนุได้ครบแตไ่มส่ามารถ
ลงทนุได้ตามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งเหมาะสม และ/หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และ/หรือกรณีที่มีเหตุปัจจยัอื่นใด เช่น มีความผนัผวนในเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทนุ หรือเศรษฐกิจและการเงิน 
เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 

http://www.uobam.co.th/
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(2) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงการเมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้
ของหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลงในวนัท าการใดจนท าให้ไมส่ามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ  :  20,000,000,000 บาท  
 
2.2 เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  :   
ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
 
2.3 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บาท  
 
2.4 จ านวนหนว่ยลงทนุ  :  2,000,000,000 หนว่ย  
 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  2,000 บาท  
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ าหนด  
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด  
 
2.9 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด 
 
2.10 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด 
  
2.11  จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด 
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2.12  รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย

การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ที่จะลงทุน :  

3.1  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพื่อเป็นการระดมเงินจากสถาบนัการเงิน และผู้ลงทนุท่ีต้องการลงทนุในกองทนุระยะปานกลางถึงระยะยาว ทัง้นี ้เงินท่ี
ได้จากการระดมทนุจะน าไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานและผลการด าเนินงานทีด่ี 
มีกิจการมัน่คง ท าก าไรดีสม ่าเสมอ และมีรายได้ไม่ผนัผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอตัราการจ่าย 
เงินปันผลที่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาดหรือของหลกัทรัพย์ในกลุม่เดียวกนั 
 
3.2  ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง  
 
3.3  ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.4  นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 
 
3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไมม่ี 
 
3.6  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  
 เพื่อ การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8  ลกัษณะพิเศษ :  
กองทนุรวมที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
 
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
“กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล” เป็นกองทนุที่มีนโยบายเน้นลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลการด าเนินงานท่ีดี มีกิจการมัน่คง ท าก าไรดีสม ่าเสมอ และ
มีรายได้ไมผ่นัผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอตัราการจ่ายเงินปันผลที่สงูกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
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หรือของหลกัทรัพย์ในกลุม่เดียวกนั ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทดงักลา่วโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรัพย์ ดงันี  ้
1. ประวตัิการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต หรือ 
2. มีอตัราการจ่ายเงินปันผล สงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาด หรือของหลกัทรัพย์กลุม่เดียวกนั หรือ 
3. ผลประกอบการในปัจจบุนัและอนาคต โดยจะพิจารณาจากรายได้และก าไรคอ่นข้างสม ่าเสมอ ไมผ่นัผวนรุนแรงไป
ตามภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
4. เป็นหุ้นที่มีมลูค่าราคาต ่ากว่าราคาที่เหมาะสม โดยมีราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E Ratio) 
และราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value : P/BV Ratio) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาถึงความผนัผวนของราคา และสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ประกอบด้วย 
 
ส าหรับเงินลงทนุสว่นที่เหลือจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดัต่อประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีตราสารดงักลา่วเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้รับอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(Investment grade) เทา่นัน้ 
 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสีย่งด้านราคาของตราสาร  
 
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured notes) หรือ Credit 
Linked Note และจะไมล่งทนุในตราสารแหง่หนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment 
grade) ตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารแห่งทนุของ
บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีท้ี่
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนีน้ัน้ได้รับ
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ และ/หรือมีไว้ซึ่งตรา
สารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ ทัง้นี ้อันดับความน่าเช่ือถือให้หมายรวมถึงอันดับความ
นา่เช่ือถือของตราสารผู้ออกตราสาร คูส่ญัญา ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น และเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ และพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ของ
กองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่ปกติ หรือผนัผวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดเงินหรือตลาดทนุ หรือเกิดภยัพิบตัิ
หรือภาวะสงคราม เป็นต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุอย่าง
มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาปรับเปลีย่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ให้เหมาะสม และ/หรือในกรณี
ที่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลให้กองทนุจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจ
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ไม่สามารถด ารงสดัสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการจะแจ้ง
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ดงักลา่ว พร้อมทัง้รายงานสดัสว่นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  ไมม่ีการลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่ี 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
 
3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
 
3.12.1.1 ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคูส่ญัญาเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้น 

(2) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอื่นที่
มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่ มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(3.2)  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้น 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4)  
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ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.12.1.2 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภท การให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอันดับความ
นา่เช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-
term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นีโ้ดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard 
& Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มี รูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่ รัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ ออกตราสารดงักล่าวเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสาร
นัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั 
หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้น
โดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 3.12.1.2 (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้
ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.6) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอื่น
ที่มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (1) หรือข้อ 3.12.1.2 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
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ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ
อาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือ
ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.12.1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจดัการไม่ต ่ากว่า 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ภายใต้การจดัการ 

ในกรณีที่หุ้นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค า้ประกัน การค า้ประกันดงักล่าว ต้องเป็นการค า้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.4 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.12.1.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  
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(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.12.1.7  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.12.1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.7 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  
- ไมม่ี – 
 
3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
 
3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งบาง
อตัราส่วนการลงทุนหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศก าหนดไว้ ส าหรับอตัราสว่นการลงทนุที่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ กรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมี
ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.12.1.2 (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 

 
3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  

 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
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3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลา
แนน่อน (auto redemption) 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนัหรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณ
เฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3  

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.5 (1) (2) หรือ (5)  

(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.6 (1)  
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
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(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสารแห่งทนุ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตามข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 

(5) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ตามข้อ 3.12.1.6 ที่อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.7 ที่คู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  
 
ตราสารแหง่ทนุตามวรรคหนึ่ง (1) ตราสารแห่งหนีต้ามวรรคหนึ่ง (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่
ถกูจดัให้เป็น ตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (2.6)  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ตามข้อ 3.13.1.6 (1) ที่บคุคล
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนตามวรรค
หนึง่ด้วย  
 
3.13.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 
และข้อ 3.13.1.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคบักับหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3.13.1.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.13.1.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการ
จะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่
เกินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6  แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.13.1.9 ในกรณีของกองทนุรวมที่ประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจากอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13. นีแ้ล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เมื่ อรวมกัน
ทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ต้องไมถ่ึงร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเนื่องจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.10 บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่
บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) บริษัทเงินทนุ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 
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(2) ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่
มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.13.1.11 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่น
ที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่
เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน
จากบริษัทจดัการด้วย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.1.12 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนัเนื่องมาจากปัญหาความ
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.10 ได้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.13  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.1.14 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่น
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  
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(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทกุกองทุนรวมที่บริษัทจดัการอื่น
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 
 
หนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   
 
3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่
 
3.13.1.16 ในกรณีที่กองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) ให้บริษัทจดัการด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทุนท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจ านวน
ที่เพียงพอต่อมลูค่าสทุธิที่กองทนุอาจมีภาระต้องช าระหนีห้รือช าระค่าสินค้าเมื่อสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully 
covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3.13.1.17 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ค าวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
 
3.13.1.18 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะค านวณโดย
ใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมรวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.13.1.19 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.13.1.18 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรม
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุ
และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
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3.13.1.20 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในข้อ 3.13 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13 ก็ได้ 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ บริษัทจดัการจะ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอตัราสว่นที่ผู้ ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นที่
รองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมูลค่าของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.21 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องค านวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่
ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.22 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.1.21 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้
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ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ใน
การค านวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.23 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ 
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะท าได้ต่อเมื่อบุคคล
ดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือ
จ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.13.1.24 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right 
issue) หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13 นี ้บริษัทจัดการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราส่วนที่
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.13.1.25 ในกรณีที่ตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือ
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้
เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและ
สมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุ นัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้
เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 
3.13.1.26 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.27  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค า
เสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.28 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.11 ข้อ 3.13.1.19 
ข้อ 3.13.1.24 ข้อ 3.13.1.25 ข้อ 3.13.1.26 และข้อ 3.13.1.27 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุ
หรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัที่ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.29 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาใช้บงัคบักองทนุเปิดที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล  24 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  15 
2.  Non-investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  5 
3.  Investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  25 
4.  Financial institution company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  25 
5.  Individual fund limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  10 
6.  Total fund limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  20 
 
3.13.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตา่งประเทศ :  
- ไมม่ี – 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไมม่ี 
 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  Telephone Banking  
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 
5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
 
5.2.1 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุ “กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล” ในวนัท่ี...........................
ระหวา่งเวลา………...... (จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ก่อนครบระยะเวลาเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หากช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการมียอดการจองสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบตามจ านวนเงินทนุจดทะเบียนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย 
 
ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด 
จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป 
 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่
ที่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
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5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.2.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และ
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
ชดัเจน 
 
5.2.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็น
อยา่งอื่น 

(1) ราคาขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ =  10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

(2) วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือ
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาท า
การของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
5.2.2.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ให้เป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด
เพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ 
หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด อาทิเช่น 

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

-  ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
(Internet Banking) หรือ 

-  บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบ
ทกุช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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สามารถศกึษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัท
จดัการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของ
ธนาคารพาณิชย์  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ /หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักลา่ว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
5.2.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
5.2.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ 
 
5.2.3.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่
หกับญัชีธนาคาร ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.3 ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนนิการให้มี
การหกักลบลบกนัก็ได้  
 
5.2.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  
-  เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทุนจากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   
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-  กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด 
ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอื่นใด (กองทนุต้นทาง) มาเข้ากองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล (กองทนุปลายทาง) 
บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะน าเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางมาช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัที่ที่
ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.5 บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้
เพื่อการนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4.1 บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงันี ้
ก)  กรณีสัง่ซือ้ปกติ  
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ข)  กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
และ/หรือกองทนุอื่นใด 
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ ตามที่ได้ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ยกเว้น :-  
-  ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรือ ใบค าสง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 
 
ก)  กรณีสัง่ซือ้ปกติ 
พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ และได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

ข)  กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
และ/หรือ กองทนุอื่นใด 
พิจารณาตามวนัท่ีได้รับใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และ/หรือ วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวิธีการ ดงันี ้

1.  จัดสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทกุราย ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 
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2.  จดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลือจากการจดัสรรตามข้อ 1 โดยจดัสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท (หรือ 100 
หนว่ย) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการที่เสนอขาย 

3.  ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธี
สุม่รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรร
เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

4.  ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้จอง
ซือ้ที่ได้รับเลอืกจากการสุม่รายช่ือตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
5.2.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะระงบั / ยกเลิก / เลื่อนวนั
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
5.2.4.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระจากผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
5.2.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุน
ของผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
5.2.5.1 กรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
บริษัทจดัการสามารถยตุิการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 

บริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานทราบการยตุิการขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการขาย
หนว่ยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส านกังานทราบ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
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ดงักลา่วได้อนัเนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัรา  
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินค่าจองซือ้จน
ครบถ้วน 
 
5.2.5.2 กรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ในกรณีที่ไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย  

(2)  ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน  
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่คณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ จนถึงวนัที่บ ริษัท
จดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นีเ้ว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั สัง่การเป็น
อยา่งอื่น  
 
5.2.5.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สิทธิที่จะยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)” หรือกรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 5.2.5.1 – 5.2.5.2 ข้างต้น 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ จนถึง
วนัท่ีบริษัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั สัง่
การเป็นอยา่งอื่น 
 
5.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  
 
5.2.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 
(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2)  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3)  ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 



 

กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล  30 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
5.2.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1)  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2)  ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(3)  ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือ 
ผู้ เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(4)  ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5)  ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6)  ส าเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(7)  ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้อง
ลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(8)  ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
5.2.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียนนิติบคุคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน 
ตามที่เห็นสมควร 
 
5.2.7 เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  
5.2.7.1 บริษัทจดัการถือวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศึกษา เข้าใจและยินดีที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ โครงการจดัการกองทนุ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว  
 
5.2.7.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะ
เพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็น
กรณีพิเศษ 
 
5.2.7.4 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
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5.2.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
5.2.7.6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ
ปฏิเสธที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนด
ของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้
ค าแนะน าที่สอดรับกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทุนในกองทนุที่มี
ระดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนั
รับทราบถึงระดบัความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้น าสง่
เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หนว่ยตามที่ก าหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือเป็นบคุคลที่มีช่ือ
อยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ือง
ดงักลา่ว   

(6)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(7)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิก
การขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้วา่ การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ 
ขณะนัน้ๆ ไมเ่หมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ
และคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
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เง่ือนไขอื่น : 
เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 5 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  Telephone-Banking  
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.2.1 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทุกวันท าการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้สามารถสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกตัง้แตว่นัท่ี ........................ 
เป็นต้นไป  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่
ก าหนด จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่
ที่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่
ซือ้/ขายคืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนมีการ
ปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 
6.2.2.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
6.2.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
- ไมก่ าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) 
หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ณ สถานท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ = มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุ 
บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี) 
บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  
การก าหนดราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ซือ้จะได้รับ 
ซึง่จะเป็นมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือ
ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลา 
ท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
6.2.2.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ให้เป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด
เพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ 
หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด อาทิเช่น 

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

- ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
และผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
(Internet Banking) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone) 

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบ
ทกุช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
สามารถศกึษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัท
จดัการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของ
ธนาคารพาณิชย์  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ /หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักลา่ว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
6.2.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ 
 
6.2.3.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่
หกับญัชีธนาคาร ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
6.2.3.3 ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ

http://www.uobam.co.th/
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ของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนนิการให้มี
การหกักลบลบกนัก็ได้  
 
6.2.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  
- เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือวา่วนัที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทุนจากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้ 

- กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มา
เข้ากองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุต้นทางมาช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัที่ที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ 
 
6.2.3.5 บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้
เพื่อการนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
6.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
 
6.2.4.1 การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระบริษัทจดัการ
จะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
 
ยกเว้น :-  
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณี
ดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจ านวน  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวิธีการ ดงันี ้
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1. จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทกุราย ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 

2. จดัสรรหนว่ยลงทนุที่เหลอืจากการจดัสรรตามข้อ 1 โดยจดัสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย 

3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธี
สุม่รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรร
เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

4. ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้จองซือ้ที่
ได้รับเลอืกจากการสุม่รายช่ือตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
6.2.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
6.2.4.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระจากผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
6.2.4.4 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
6.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีไป: (บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  
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6.2.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
6.2.6.2 กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(3) ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือ
ผู้ เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) ส าเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสอืมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(7) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้อง
ลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(8) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
6.2.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียนนิติบคุคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน 
ตามที่เห็นสมควร 
 
6.2.7 เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  

6.2.7.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  
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6.2.7.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะ
เพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็น
กรณีพิเศษ 
 
6.2.7.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
6.2.7.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ 
US Person 
 
6.2.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือ
ปฏิเสธที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนด
ของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้
ค าแนะน าที่สอดรับกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทุนในกองทนุที่มี
ระดับความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ยินยอม /ไม่ให้
ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทุนดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หนว่ยตามที่ก าหนด เป็นต้น 

(5) กรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/
เก่ียวพนักบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการ
ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถูกด าเนินคดี และ/หรือ เป็น
บคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6) กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 10. “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
ข้อ 11. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” ข้อ 12. “การหยดุขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือข้อ 16 “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
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(7) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ ช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิก
การขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้วา่ การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ 
ขณะนัน้ๆ ไมเ่หมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ
และคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
6.2.7.6 กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดที่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขอื่น : 
เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 6. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 6. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนั
เร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

7.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
 
7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
- ไมม่ี – 
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7.3 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
7.4.1 การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
7.4.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ไมก่ าหนด 
 
7.4.3 ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ = มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หกัด้วย  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน 
โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
7.4.4 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่  
บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน 
และจ านวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้
บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงั
บริษัทจดัการผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจดัการประกาศ
ก าหนด  
 
นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น  
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone) 
ซึง่วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไมเ่ปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
สามารถศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้

http://www.uobam.co.th/
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ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชี
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคาร
พาณิชย์  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ี 
ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทุกวันท าการ 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ทุกวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้สามารถสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกตัง้แต่วนัที่.............
เป็นต้นไป (จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่
ก าหนด จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป 

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่
ที่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สบัเปลี่ยน และ/หรือการส่งค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนมีการ
ปรับเปลีย่น อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีไมท่ราบลว่งหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
7.7 การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 7.5 – 7.6 ประกอบ  
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7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
7.9.1 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

7.9.1.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
7.9.1.2 สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึก
ข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
7.9.1.3 บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
7.9.2 เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
7.9.2.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กับบริษัทจดัการ หรือตอบ
ค าถามข้อมลูสว่นบคุคลกรณีท ารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการยืนยนั
ตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.2.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะ
ท าการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.2.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏตามที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้  
 
7.9.2.5 เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่
สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
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7.9.2.6 กรณีเปลีย่นแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการสง่
ค าสัง่ลว่งหน้าตา่งไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ท าการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการท าการให้แตกตา่งไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์
ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง /
เปลีย่นแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 
7.9.2.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2) กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีท าการขายคืนหนว่ยลงทนุยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายที่ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท าการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 

(3) กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ท าการแจ้งการเปลีย่นแปลง และ/
หรือน าสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีที่มีค าสัง่จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.2.8 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้  หากจะขายคืน
หนว่ยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหนว่ยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท า
การโอนหนว่ยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เง่ือนไขอื่น :  
เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 7. “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง แก้ไข เร่ืองอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั
ก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบลว่งหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยุดท าการของ
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือ
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สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดย
ประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 
8.2.  รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
 
8.2.1 เง่ือนไขการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่ว
นีจ้ะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)  

กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล จะเปิดให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใน 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสบัเปลี่ยนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเฉพาะที่เป็นการสบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอื่น (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล (“กองทนุเปิดปลายทาง”) เทา่นัน้ 

2) บริษัทจัดการเปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดที่
ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนวา่สามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุได้เทา่นัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมา
ระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย  

ทัง้นี ้การในท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหนว่ย/ผู้ลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็น
การท ารายการภายใต้ผู้ ถือหนว่ยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้  บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มี
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี  

อนึง่ ในการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระบบงานของตวัแทนที่ท าการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั  
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เงื่อนไขอื่น ๆ  
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณี
ที่บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

(2) ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัท าการก่อนหน้า 
จะสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีซ้ึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทางได้เมื่อ กองทนุเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุ 
หรือมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ 
จะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่
รายการสบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเมื่อรายการสบัเปลี่ยนสมบรูณ์แล้ว ภายใน 4 วนัท า
การนบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
8.2.2 วนัเวลาท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
8.2.3 การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนจะ
ก าหนดราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หกัด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การค านวณราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
วิธีหรือช่องทางการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
8.2.5 การคืนเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.5 “การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 6.2.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 
 
เง่ือนไขอื่น : 
เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 8. “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุในกรณีที่เอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการได้รับจาก  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน 
เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยอมรับได้ และ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมย่ินยอม/ไมใ่ห้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือ
กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดย 
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

9.  การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
ก่อนและไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนั  

 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :   

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(1) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรือ  

(2) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
 
10.2 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป 
และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
ทัง้นี ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อส านกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
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(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั
จากส านกังาน  

(3)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
 
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (3) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย  
ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) หรือ (2) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) และ (2) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ  
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย
รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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11.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
ขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
11.3 ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดตรงกับวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยุด 
ท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า
ห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้
จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่
ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  

 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ : 
 
13.1.1 การเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระ
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระบริษัท
จดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการ
จัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว  
บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจัดการจะจดัสรร
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หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจ านวน  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวิธีการ  ดงันี ้

1. จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทุกรายตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 

2. จดัสรรหนว่ยลงทนุที่เหลอืจากการจดัสรรตามข้อ 1 โดยจดัสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย)
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย 

3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธี
สุม่รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรร
เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

4. ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้จอง
ซือ้ที่ได้รับเลอืกจากการสุม่รายช่ือตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
13.1.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
13.1.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระจากผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
13.1.4 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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13.2 สทิธิและข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่
คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็น  
การโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person  

(2) วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระท าได้โดยกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ยื่นค าขอดงักลา่วพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

(2.2) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ รับ
โอนหนว่ยลงทนุ และผู้โอนหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.3) ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึก
ช่ือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ ตาม
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

(1) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิเมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสทุธิ
ในรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทนุรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

(2) ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 4 ครัง้   

(3) ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 75 ของก าไรสทุธิของแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ซึง่ก าไรสทุธิของแต่ละ
รอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลจะประกอบด้วยก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริง (realized gain) และ/หรือก าไรสทุธิที่ยงั
ไมเ่กิดขึน้จริง (unrealized gain) ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมด้วยก็ได้  
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(4) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาที่จะไมจ่่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม หากอตัราเงินปันผลต่อหน่วย
ที่ค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วแล้วส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท
ตอ่หนว่ยลงทนุ หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่จ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะยกยอดผลก าไรไปในรอบระยะเวลา
บญัชีตอ่ไป 

(5) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนเว้นแต่เป็นกรณี
การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุที่มิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือกรณีเข้ายกเว้นข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลในส่วนที่ถือเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน ทัง้นี ้ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้
ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวม โดยไม่
น ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

14.3.1 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล” โดย 
บริษัทจดัการก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 

(1) บริษัทจดัการจะประกาศวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชี ท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล 
ดงันี ้

(2.1) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

(2.2) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2.3) สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

(3) การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วนั นบัแตว่นัประกาศปิดทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้เงินปันผลที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีเงินได้ประจ าปี และเงิน
ปันผลที่จ่ายนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่อหนว่ยลงทนุลดลงเทา่จ านวนเงินปันผล 
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14.3.2 ข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผล 
(1) ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิ
รับเงินปันผลในสว่นที่เกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุที่มิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมา
เพิ่มเติม หรือกรณีเข้าข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลในสว่นที่ถือเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ใน
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ  5 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ การก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ (กรณีกองทนุจดัตัง้ใหม่)และ/หรือ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ต้นปี อนึง่ ในกรณีระหวา่งปี มลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจท าให้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อค านวณเป็นอตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวด
เกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการค านวณในฐานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่แตกต่างกนั โดยมิได้
เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราที่เพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดยในกรณีดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพื่อจ่ายคา่ใช้จ่ายอื่นใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในสว่นของคา่ธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 
และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือคา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นในการปฏิบตัิตาม
ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
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15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

• คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

• คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  
ตามที่จ่ายจริง 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี –  
หากมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี –  
หากมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

(1) คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
แตท่ัง้นี ้ไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้กองทุน และจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน 
เป็นต้น 

(3) ค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจ าปี เป็น
ภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  
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(4) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(5) ค่าที่ปรึกษากองทุน เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหัก
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(6) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบคุคลอื่นใดที่
กองทนุได้แตง่ตัง้ขึน้ 

(7) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุเป็นต้น  

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ หรือค่าสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัด
สมัมนาการแนะน ากองทนุ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(9) ค่าจดัท า ค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(10) คา่ใช้จ่ายในการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือ
สิง่พิมพ์อื่นใด  

(11) คา่เก็บรักษาทรัพย์สนินอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” ไม่เกิน
ร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(12) คา่ใช้จ่าย และ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเสีย่งเนื่องจากความ ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรืออตัราดอกเบีย้ 
เป็นต้น  

(13) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดี เพื่อ
การรับช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่สินไหม ทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเมื่อ
ได้รับค าสัง่จากส านกังานหรือคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษา
สทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(14) ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประกาศของส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(15) คา่ใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด
สมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้นและ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(16) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขโครงการในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  

(17) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(18) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(19) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร 
ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัหา ได้มา รับมอบ/สง่มอบ 
ดแูล รักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 
“คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(20) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade)  

(21) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(22) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่
จ่าย หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  
 
15.3.  คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมการขาย = [มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ   
บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)]  
คณูด้วย  อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่
ไมเ่ทา่กนั และ/หรือขอสงวนสทิธิในการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุสว่นบคุคล หรือกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ หรือภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น 

(1.3) ผู้ลงทนุอื่นๆ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบภายหลงั 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่
ไมเ่ทา่กนั และ/หรือมีการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่รรมเนียมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ (ถ้ามี)  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทจดัการยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ในอตัราตามที่ระบไุว้
ข้างต้น ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ 
โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน = [มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)] 
คณูด้วย  อตัราคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee) ซึ่งใน
ที่นีค้ือ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้ากบัผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุ
แตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั และ/หรือขอสงวนสทิธิในการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุสว่นบคุคล หรือกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ หรือภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น 

(1.3) ผู้ลงทนุอื่นๆ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้ากบัผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุ
แตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั และ/หรือมีการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่รรมเนียมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

http://www.uobam.co.th/


 

กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล  58 

และสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือ
แจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ (ถ้ามี)  

 
- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทจดัการยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออก ในอตัราตามที่ระบไุว้ข้างต้น 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการโอนหนว่ยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษ
ของ 2,000 หน่วย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมี
การเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ  
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ี  
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread)  
-- ไมม่ี --  

(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread)  

-- ไมม่ี --  

(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  
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(3.1) คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

(3.2) คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  

(3.3) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จ่ายจริง  

(3.4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยร้องขอ ตามที่จ่ายจริง  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.3 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่
จ่าย หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  
 
15.4.  วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
 
15.4.1 บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแต่ละ
วนัเป็นฐานค านวณ แตจ่ะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
15.4.2 คา่ใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (12) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามที่
จ่ายจริง โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลา
ของคา่ใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
15.4.3 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (13) – (22) จะเรียกเก็บจากกองทนุ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึง่ หากมี
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั ทัง้ที่
กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ภาษีตา่งๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทุนแล้ว 
 
15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
15.5.1 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม ภายใต้อตัราที่ระบุไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
อยา่งไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศ
ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
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15.5.2 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่าย ตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1) ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

(2) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3) กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 
15.6.  หมายเหต ุ:  
15.6.1 การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 15.2.1 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน  
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน หรือ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2) ในกรณีที่มลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากตอ่มากองทนุรวมดงักลา่วมีมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ
ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมไว้อยูแ่ล้ว คา่ธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สงูกว่าร้อยละ
ของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ล้านบาทโดย
ค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 
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(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
15.6.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีหัก ณ  
ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 
 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง : 
16.1.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  และราคา
หนว่ยลงทนุ : ในประเทศ 
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

16.2.1 บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
 
16.2.2 บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการ  

(2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวัน
ท าการถัดไป ทัง้นี ้ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ดงักลา่ว 

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวันท าการถดัไป  

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้
ประกาศภายในวันท าการถดัไป 

(5) ประกาศวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการ
ที่ค านวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ประกาศข้างต้นต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
16.2.3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  

(2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่า
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2)  

(4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4 บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ :  

1. การหยดุค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุค านวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เมื่อบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบตอ่การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตุ
ให้ไมส่ามารถค านวณได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ตา่ง ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  เมื่อตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝาก
ไว้ ปิดท าการ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตามที่นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติหรือต้องหยดุการด าเนินการอนัเป็นปกติ
ลงชัว่ขณะ หรือ  

(2) เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การท ารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือ
มีไว้ ถกูจ ากดั หรือ ถกูระงบั ในการท ารายการ (restricted and suspended) หรือ  
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(3) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที่ การท ารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือ การท า
รายการ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตใุห้
ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4) เมื่อระบบการติดต่อ – สื่อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการค านวณ หรือ การหามลูค่า
สนิทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝาก ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดจน
เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(5) เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไมป่กติอื่นใด อนัเป็น
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ของกองทนุ หรือ ตอ่สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้
กองทนุไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่ง ๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(6) และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนยัส าคญั และส่งผลกระทบให้กองทนุไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น  

เมื่อปรากฏเหตุตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบุสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงาน
การหยุดค านวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

อนึง่ ขณะที่บริษัทจดัการไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรม
นัน้ บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ด้วยเช่นกนั  

2. ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา
ขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 16.1 ข้างต้น 
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าว
ข้างต้นไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติโดยไม่ทราบล่วงหน้า เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน เช่น 
หนงัสอืพิมพ์ หรือระบบเผยแพร่มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัท าโดยสมาคม (NAV Center) เป็นต้น 
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ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) เช่น หนงัสือพิมพ์รายวนั เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ณ ที่ท าการทกุ
แหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท า
และสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุน 
ไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตุ  
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบ
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุ
ที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบวา่
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการ
จะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไม่
มีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงิน
ของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้น
แตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่
มีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
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(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุ
เปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของ
กองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคมุได้ 

 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :   

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ :  
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  :  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
ไมม่ี 
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17.4 ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ :  ไมม่ี 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไมม่ี 
 
17.5.  ที่ปรึกษา :  
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  

ช่ือ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ 

ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ : นาย บรรจง พิชญประสาธน์  

ช่ือ : นาย วิชยั รุจิตานนท์ 

ช่ือ : นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ 

ช่ือ : นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 
หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมลคงกลุ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 
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หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
-- ไมม่ี -- เนื่องจากไมใ่ช่กองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 

 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  31 กรกฎาคม 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 กรกฎาคม 2556  
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไมม่ี  

 
19. การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

19.1 การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  
ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น 
กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอย่าง
อื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
19.2 การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1) บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ดงัต่อไปนี ้

(1.1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ เช่น การลดมูลค่าขัน้ต ่าในการ 
ซือ้ขายหน่วยลงทุน การเพิ่มช่องทางซือ้ขายหน่วยลงทุน การลดเวลาส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้า การเพิ่ม
ความถ่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยไมก่ระทบสถานะการลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น 

(1.2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ 
และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(1.3) การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
 
(2) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ อาทิเช่น การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ เป็นต้น โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
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กึ่งหนึง่ ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิด
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  

อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะสง่เอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกราย และจะ
ประกาศทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  
 
(3) บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานแล้ว  
(3.2) การขายหนว่ยลงทนุเพิ่มจะต้องไมท่ าให้มลูคา่ทัง้หมดของหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูคา่เกินกวา่เงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(3.3) ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัที่เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 
 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวนั เวลา วิธีการในการท าการรับค าสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  
 
(5) บริษัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมที่อยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะสามารถด าเนินการเพื่อควบรวมกองทนุได้ต่อเมื่อได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสัง่การ เป็น
อยา่งอื่น  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
มีการปรับเปลีย่น แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ
ปฏิบตัิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  อาทิ
เช่น เร่ือง การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน 
และการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ การก าหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้
หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ผ่อนผนั สัง่การให้สามารถ
กระท าได้ 
 
20.2 การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืมเงิน
หรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทนุรวมเปิดนัน้  

(2) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3) อตัราสว่นการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการท า
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4) ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
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20.3 การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน 
หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และ
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หาก
บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.4 การก าหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

กรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน อนัเนื่องมาจากไม่สามารถ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามที่ระบไุว้ในข้อ 16.2 เง่ือนไขพิเศษ 1.“การหยดุ
ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
20.5 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index)  
20.6 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็น
กองทนุรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
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20.7 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณา
จดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ข้อมลูผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่ง
ข้อมลูให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีได้รับผ่านทาง
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 
 
20.8 ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริง
ใดๆ โดยเฉพาะข้อมลูที่แสดงตนและแสดงสญัชาตให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ 
หากมีการเปลีย่นแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอ
ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมทัง้ก่อนและภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เก่ียวข้องหรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการ
ตีความ หรือการสัง่การของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
 
20.9 กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไมจ่ดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทนุของ
กองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) 
ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
(ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US 
Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของ
ตนวา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
20.10 บริษัทจดัการอาจพิจารณาระงบัการท าธุรกรรมใดๆ กบัผู้ลงทนุ หากมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุ หรือ บคุคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัผู้ลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อ
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การร้าย หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชี
รายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว 
 
20.11 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
2. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข) กองทนุประกนัสงัคม 

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้
แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการ
ผอ่นผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
3 เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีทีถื่อหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากัดสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นที่ถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
20.12 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 20.13 หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจาก
พนัธะผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท า
ธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 
20.13 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่
ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับ
บญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึง
ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการ
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐ
ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคย
ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
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เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ /หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดั
กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ  FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 
21. มาตรการเยยีวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตัิให้จัดตัง้กองทุนรวม
เป็นการทั่วไป: 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็น
การทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการจะแก้ไข
เยียวยาความเสยีหายโดยไมช่กัช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการ
ยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ  
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออก
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โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนาม
ในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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