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คําจาํกดัความ 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  

กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่
ในท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันทาํการซือ้หน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถงึ วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันทาํการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วย จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการ
ท่ีคํานวณ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย 
สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้ 
หน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถงึ คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  

ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืน 
หน่วยลงทนุในกรณีท่ีมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) กลา่วได้ว่าสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้โดยหลกัคือค่าชดเชย
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหน่วยรายท่ีทําการขายคืน อนึ่งสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะถกูนบัรวมเข้า
เป็นรายได้อ่ืนๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด 

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง สว่นต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีท่ีมี
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่า ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุนีคื้อสว่นค่าชดเชยต้นทนุ 
และคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ท่ีมีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่งสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ
นีจ้ะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อ่ืนๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุ 
ไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  

ควบกองทุนรวม หมายถงึ การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน 

ควบรวมกองทุน หมายถงึ การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี 

ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

สาํนักงาน หรือ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมาย วา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 
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บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
 
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบการลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอ่ืนใดท่ีอาจดําเนินการดงักล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกนัชีวิตได้ 

โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์

 

ช่ือบริษัทจัดการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Thai Cash Management Fund  
 
1.3.  ช่ือยอ่  :  TCMF  
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด 

 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ 
 
1.5.  การกําหนดอายโุครงการ  :  ไมกํ่าหนด  

 เง่ือนไขอ่ืนๆ  :  ไมมี่  
 
1.6.  ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่

เสนอขาย: 
 
2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  20,000 ล้านบาท 

 เง่ือนไข  :  ไมมี่  
 
2.2.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10 บาท  
 
2.3.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  2,000,000,000 หน่วย  
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2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  10,000 บาท  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด 

 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด 

 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วน 
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

 
3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินจากผู้ ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและต่างประเทศ ลงทุนใน 
ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก ของภาครัฐและ/หรือของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีอย่างมี
เสถียรภาพจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ทัง้นีก้องทุนอาจรับจํานอง
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนรวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง 
กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่ว 
ตอ่ไปได้ด้วย  
 
3.2.  ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง  

 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ  
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3.3.  นโยบายการลงทนุ  :  ตราสารแหง่หนี ้ 

รายละเอียด 

(1) “กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายมุ่งลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ใน
ประเทศ ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสัน้ ท่ีมีคุณภาพสูง มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง  
และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุกําหนดไว้ให้ลงทนุได้ 

(2) กองทุนจะดํารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกัของตราสารทัง้หมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน และตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ จะต้องมีกําหนดวนัชําระหนีต้ามตราสารเม่ือ 
ทวงถามหรือเม่ือได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุในทรัพย์สินหรือเข้าทําสญัญา นอกจากนี ้ ตราสารหนีท่ี้
กองทนุลงทนุจะต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตเ่ป็นตราสารภาครัฐไทย 

(2.1) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 

(2.2) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสามอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 

(2.3) อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงได้กบัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ตามท่ีสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือได้เปรียบเทียบ 

(3) ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญา 
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 
 
3.4.  ลกัษณะพิเศษ :   กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ในประเทศ 
 
3.5.  การลงทนุในตา่งประเทศ :   ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.6.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  
 
ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
 
3.6.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออก หรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น 
ผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
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(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) 
ด้วย หรือ 

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

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออก
ภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ี
เป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคา
เตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  

(2.3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   

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

(2.5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 (1) หรือข้อ 3.6.1 (2.1) (2.2) 
หรือ (2.3)  

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
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ในกรณีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนั ของบคุคลท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 3.6.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้ สลักหลัง หรือ 
คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.6.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทดงักล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างดําเนินการให้เหตแุห่งการ
เพิกถอนการจดทะเบียนหรือการได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขายหมดไปได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่ง
ต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

นอกจากนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีกองทนุรวมตลาดเงินจะลงทนุได้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในขณะท่ีลงทนุหรือได้มามลูค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวมีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาดของหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพนัน้ 

(2) ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจดัการขายหุ้นท่ีได้รับจากการแปลงสภาพนัน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ได้หุ้นดงักลา่วมา 

การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้ แปลงเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพ
ดงักลา่วจะเกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
 
3.6.3 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินในประเทศ 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.6.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย แตท่ัง้นี ้ไมร่วมถงึเงินฝากอิสลาม 
 
3.6.5 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1 ถงึ 3.6.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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เง่ือนไข : 

ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.6.2 ท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีกําหนดวนัชําระหนีต้ามตราสารเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุในทรัพย์สินหรือ
เข้าทําสญัญา 

(2) มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตเ่ป็นตราสารภาครัฐไทย 

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 

(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสามอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 

(ค) อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงได้กบัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ตามท่ีสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือได้เปรียบเทียบไว้ 

(3) ไมใ่ช่ตราสารแหง่หนีด้งัตอ่ไปนี ้

(ก) หุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะด้อยสิทธิในทํานองเดียวกนั 

(ข) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้

(ค) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

(ง) ศกุกู 

ความในวรรคหนึง่ (2) ให้ใช้บงัคบักบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากตามข้อ 3.6.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุด้วย 
 
ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

- ไมมี่ - 
 
3.7.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม:  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวม ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอตัราส่วนการลงทนุหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอตัราส่วนการลงทนุท่ีเป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนัน้  
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในประเทศ 
 
3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6.1 (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่
จาํกัดอัตราส่วน 
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3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1  

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.2 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ตามข้อ 3.7.4(1) ซึ่งธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี  ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1  

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.2  

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็น 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่วด้วย  
 
3.7.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไ ว้ซึ่ งทรัพย์สิน ท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก  ผู้ สั่ง จ่าย  ผู้ รับรอง  ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกิน
อตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ตามข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดัของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการ
อาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ได้
ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนีแ้ล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) อตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 แล้วแตก่รณี 
 
3.7.7 ในกรณีของกองทนุรวมตลาดเงิน ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีสภาพคลอ่งสงูดงัตอ่ไปนี ้โดยมีมลูค่า
รวมกนัทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(1) เงินสดสกลุเงินบาท 

(2) เงินฝากสกลุเงินบาท ทัง้นี ้ต้องเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(3) ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ หรือ 

(4) พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยประเภทระยะสัน้ 
 
3.7.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) บริษัทเงินทนุ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามข้อ 3.7.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจากบริษัท
จดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจัดการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.10 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อันเน่ืองมาจากปัญหาความ 
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.11 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินเพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
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(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
 
3.7.12 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดย
มีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.13 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ี
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.14 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของ 
ใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในข้อ 3.7. โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้   

(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิง
นัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 โดย
ถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนท่ีคํานวณตาม
คูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 และข้อ 3.7.3 ก็ได้ 
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3.7.15 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.4 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.16 ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี 
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.16 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.15 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคล
ดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.7.17 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามข้อ 3.6 เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ บริษัทจดัการต้องดํารงอายถุวัเฉล่ียแบบ
ถ่วงนํา้หนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กิน 3 เดือน 

กรณีท่ีกองทนุรวมตามข้อ 3.6 มีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกิน 3 เดือนติดต่อกนัเป็นระยะเวลา  
5 วนัทําการไมว่า่จะเกิดจากการลงทนุเพิ่มหรือไมก็่ตาม ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทํารายงานโดยระบอุายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกัของกองทนุรวม และสาเหตท่ีุไม่สามารถดํารงอายถุวัเฉล่ียแบบ
ถ่วงนํา้หนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 3 เดือนได้ และดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สง่รายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัสดุท้าย
ของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว 

(ข) จดัเก็บสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) ดําเนินการแก้ไขให้อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 3 เดือน ภายในโอกาสแรกโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่วเว้นแต่
บริษัทจดัการสามารถแสดงให้สํานกังานเห็นว่ามีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดอนัทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการ
ดงักลา่วได้ 
(3) จัดทํารายงานเม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนักได้ โดยให้ระบุอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วง
นํา้หนกัของกองทนุรวม และวนัท่ีสามารถแก้ไขได้ และดําเนินการตามข้อ (1)(ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.7.18 ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้เหลือไม่เกิน  
3 เดือน ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไมต้่องคํานงึวา่ระยะเวลาตามข้อ 3.7.17 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม ่

(1) จดัทํารายงานเม่ืออายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 4 เดือน และทกุครัง้ท่ีเพิ่มขึน้เกิน 1 เดือน 
ตามลําดบั โดยรายงานดงักลา่วให้มีสาระสําคญัตามข้อ 3.7.17 (1) โดยอนโุลม 
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(2) สง่รายงานตามข้อ (1) ตอ่สํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิด
กรณีดงักลา่ว 

(3) จดัเก็บสําเนารายงานตามข้อ (1) ไว้ท่ีบริษัทจดัการ 
 
3.7.19 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.6 เพ่ือเป็นทรัพย์สินกองทนุรวมตลาดเงินไว้
แล้ว หากต่อมาทรัพย์สินดงักลา่วมีคณุสมบติัเปล่ียนแปลงไป จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุได้ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติั และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
ขาดคณุสมบติั และดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) สง่รายงานดงักลา่วตอ่สํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณี
ดงักลา่ว 
(ข) จดัเก็บสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกิน  
30 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนิขาดคณุสมบติั เว้นแตบ่ริษัทจดัการสามารถแสดงให้สํานกังานเหน็วา่มีเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(ก) เหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดอนัทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขตามท่ีกําหนดใน (2) ได้ 

(ข) บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ณ วนัท่ีบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินเป็นศนูย์ หรือวนัท่ีมีพฤติการณ์ว่า 
ผู้ออกหรือคู่สญัญาในทรัพย์สินดงักลา่วไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในทรัพย์สินนัน้ (set aside) ตามหลกัเกณฑ์ใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ
กองทนุ 

(3) จัดทํารายงานเม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือเม่ือทรัพย์สินนัน้เปล่ียนแปลง
คณุสมบติัจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้สําหรับกองทนุดงักลา่ว โดยให้ระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้ถกูจําหน่ายไป หรือวนัท่ีคณุสมบติัเปล่ียนแปลง แล้วแต่กรณี และดําเนินการ
ตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.7.20 ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ ให้ 
บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไมต้่องคํานงึวา่ระยะเวลาตามข้อ 3.7.19 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม ่

(1) จดัทํารายงานเม่ืออตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วเพิ่มขึน้ทกุร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยให้ระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ และวนัท่ีอตัราสว่นเพิ่มขึน้ 

(2) สง่รายงานตาม (1) ต่อสํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิด
กรณีดงักลา่ว 

(3) จดัเก็บสําเนารายงานตาม (1) ไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

ความในวรรคหนึง่มิให้ใช้บงัคบักบักรณีตามข้อ 3.7.19 (2) (ข) 
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3.7.21 ในกรณีท่ีกองทนุรวมตลาดเงินมีการลงทนุหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7 
หากตอ่มาทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วติดตอ่กนัเป็นเวลา 5 วนัทําการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทนุหรือได้มา
เพิ่มเติม ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าเกินอตัราส่วน และวนัท่ีทรัพย์สินมี
มลูคา่เกินอตัราสว่น และดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สง่รายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัสดุท้าย
ของระยะเวลาห้าวนัทําการดงักลา่ว 

(ข) จดัเก็บสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) ดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน  
30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว เว้นแต่บริษัทจดัการสามารถแสดงให้สํานกังานเห็นว่าท่ีมีเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดอนัทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการดงักลา่ว 

(3) จดัทํารายงานเม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ โดยให้ระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือ
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว และวนัท่ีสามารถแก้ไขได้ และดําเนินการตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.7.22 ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7 ให้บริษัทจดัการ
ปฏิบติัตามข้อ 3.7.20 โดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยไมต้่องคํานงึวา่ระยะเวลาตามข้อ 3.7.21 (2) ได้ลว่งพ้นไปแล้วหรือไม ่ 
 
3.7.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.9 ข้อ 3.7.21 และข้อ 3.7.22 และการ
เกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว
ตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาใช้บังคับกองทุนเปิดท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  

- ไมมี่ – 
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4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทนุไมมี่นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เน่ืองจากจะนําผลกําไรท่ีได้รับจากการลงทนุไปลงทนุต่อเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
5.  การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  

หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
 
5.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1  เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี  ้บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน 
ท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3  เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  
15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

ในการเฉล่ียเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่าย
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ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
 
5.1.4  เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2  กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.2.1  ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
 
5.2.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงั
ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ 
ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 
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เงื่อนไขเพิ่มเตมิ :  

- บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกับการรับชําระหนีด้้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ /หรือหน่วยงาน อ่ืนใดท่ี มี อํานาจตามกฎหมาย  
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

- ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิ 
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
6.  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ

กองทุนรวม :  
 
6.1 ช่ือท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  :  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยคุณสมบติัของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

 
6.2.  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่ว
ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
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(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทัง้นีเ้น่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ี
ดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษัท จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั 
ถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั  

(6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ดงันัน้ใน
กรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไป
อยา่งสมบรูณ์ จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็น
เพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมส่ามารถทําหน้าท่ีได้ทนัทีเว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 
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และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ท่ีบริษัทจดัการจะแต่งตัง้
ขึน้  
7.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร  
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์  
หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th  

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
9.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ไมมี่ 
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10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

-- จะระบภุายหลงั -- 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือ 
ทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบติังาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติั หน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  

 
11.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ
เพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไม่มี
อํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจัดการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทุนแล้ว  
บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักล่าวไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป  

 
12.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ เพ่ือให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการอาจจะ
แตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษา
กองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป  

 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

-   บริษัทจดัการ -   ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
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13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบั
ใบคําสัง่ซือ้หน่วย ลงทนุให้กบัผู้สนใจลงทนุและบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุ
แหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนเสนอขาย 
หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนได้ตามวนัและเวลาท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน  
 
13.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ตามวนั
เวลา ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)  

ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีซือ้ให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อม
ทัง้กรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดีหากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร  
 
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
สํานกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับซือ้หน่วยลงทนุภายในวนั
เดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์” 
และระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั่งซือ้ลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(2)  หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงินค่าซือ้ 
หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐานทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซือ้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ สั่งซือ้นัน้ และจะดําเนินการให้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนนําส่งเช็ค 
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ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารนัน้คืนให้กบัผู้สัง่ซือ้ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีได้รับเช็ค ดราฟต์ หรือ
ตัว๋แลกเงินธนาคารนัน้คืนจากธนาคารผู้ เรียกเก็บ  

(3)  ทัง้นี ้ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้ อนึ่งผู้ สั่งซือ้ 
หน่วยลงทุนท่ีได้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้  

(4)  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีออมทรัพย์ในนาม “กองทนุเปิด ไทย แคช 
แมเนจเม้นท์” ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดบญัชีไว้ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะนําเข้าเป็น ผลประโยชน์ของ
กองทนุ  
 
13.4  การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของ กองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ของโครงการตามท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด หลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรร 
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสดัส่วน
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 
ผู้สัง่ซือ้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
13.5  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอ
ขายนัน้ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจาก
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย เน่ืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย หรือจําหน่าย 
หน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้
ของหน่วยลงทนุต่ํากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ดําเนินโครงการ ตอ่ไปได้  
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(2) บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วัน 
ทําการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของ 
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ
กําหนดให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย  
 
13.6  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธและ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) บริษัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากการสัง่ซือ้ดงักล่าวจะมีผลทําให้ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเหน็ สมควร เช่น ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(3) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน  

(5) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ ฟอกเงิน 
เป็นต้น  
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงันี ้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(1.1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.2) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.3) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2) กรณีนิติบคุคล  

(2.1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  
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(2.4) หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนาฉบบัสําเนาดงักล่าวนัน้
จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย  

(2.5) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

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

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สับเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ี 
บริษัทจัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการ
ปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
โดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
 
14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอใช้บริการอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
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14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

- ไมกํ่าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กับ 
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ณ สถานท่ี 
ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ      = มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหลังจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า 
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึง่
จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลา 
ทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด 
ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น 

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

- ชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 
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- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจัดการ  
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถศกึษา
รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจดัการได้ประกาศ
เพิ่มเติม  เ ช่น  ผู้ สั่ง ซื อ้หน่วยลงทุนท่ี ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ  จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับัญชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว ซึ่งจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้
ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3 ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบ
กนัก็ได้  
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14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิก และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียก
เก็บเงินได้   

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง)  
มาเข้ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันท่ีระบุใน 
ใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นวันท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ต้นทางมาชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5 บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้ซึง่
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ โดย
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน
แล้ว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระบริษัทจัดการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

- ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุ เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จัดการกองทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ สั่งซือ้ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรร 
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วน
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
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14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระจากผู้ ซือ้ 
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย เฉพาะ 
ผู้สัง่ซือ้ ให้แก่ผู้ สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทําการขายหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง สําหรับ
ดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  
 
14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
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(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้องลง
นามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอ่ืนๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้ นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามท่ี
เหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.7.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว  
 
14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานง
ไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกับกองทุนตามวิธีใด 
วิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความ
จํานงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
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14.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US 
Person 
 
14.7.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ 
บริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ี
สอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงู
กว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบั
ความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทุน”  
ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน” หรือข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า 
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ 
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ 
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ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและ
คืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
เงือ่นไขอืน่ : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข 
และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นีก้ารออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 
 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน 
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต ่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอ่ืน
เพิ่มเติมได้ โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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15.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือ
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการสั่งซือ้ 
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ถกูต้อง พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ สั่งซือ้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หน่วยลงทนุ 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน  
7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการ 
ทํารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ได้ ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมาย
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ี
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่นําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 
สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึ่งบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ 
 
15.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน ตามจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวน 
หน่วยลงทนุในใบคําขอมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึง่จะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดงักล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้ 
 
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 
 



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์                                       36
  

ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ
รวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 
16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 

ไมกํ่าหนด 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  

 หกัด้วย  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  
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บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ี 
บริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน และ
จํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของ
แต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการผา่นทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจัดการ  
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้
ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ 
เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการสง่คําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือ
สถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.5.3 บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
16.6  เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ
บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หรือสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสําคญัท่ี
แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบคุคลนัน้ด้วย เช่น หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ 
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และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ได้
ตามท่ีเหน็สมควร  
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทํา
การยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏตามท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบูรณ์และ
อ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง  
และ/หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออกและ
ส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบ
คืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน 
จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เง่ือนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั  
 บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Regular Saving Plan)  
 
17.1 เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดย
จะต้องเป็นกองทุนเปิดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี  ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มีการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 
 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

(2) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทํารายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการก่อนหน้า จะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีซ้ึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทางได้เม่ือ กองทนุเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ หรือ
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีรายการ
สบัเปล่ียนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการสบัเปล่ียนสมบรูณ์แล้ว ภายใน 4 วนัทําการ
นบัแตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ    
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   
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(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง  
และ/หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.5 การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 
 
เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทุนในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ 
โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
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18.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต ่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป  
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19.  การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ี
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่
รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือ
จะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือ ไม่รับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวม ดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุใน
หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม หรือ
กองทนุต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไม่สามารถรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ตามปกติ 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศและกองทนุรวมต่างประเทศนัน้หยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้
แล้ว 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ี
ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) 
เกินหนึ่งวนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงาน
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ฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
วนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน 
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการ
ซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
21.  การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อนและไม่
ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 
22.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้
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22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
 
22.1 (ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การบริหารกองทนุ  
(1.1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

(1.2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนั
และท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด  

(1.3) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตามท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีลงทุนไว้ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  

(1.4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการท่ี คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1.5) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนใน วนัทําการถดัจากวนัทําการ
ขายหรือวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนนัน้แล้วแตก่รณี  

(1.6) จดัสรรผลกําไรของกองทนุ เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 26 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7) สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.9) สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.10) สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้  

(1.11) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบติัตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทุน หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้ จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  
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(1.12) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้น หรือ หลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.13) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.14) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.15) ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.16)  ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุและกองทนุ ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
และแต่ งตั ง้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ อ่ืนแทนตามเ ง่ื อนไขในการ เป ล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ ท่ี กํ าหนดไ ว้ ใน 
ข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.2) แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(3.3) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบ ผู้สอบบญัชี  

(3.4) แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6) แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน อาทิเช่น ท่ีปรึกษาการลงทุน ท่ีปรึกษากองทุน ผู้ เช่ียวชาญ  
ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ตามท่ีบริษัทจดัการ
เหน็สมควร  

(4) การดําเนินการอ่ืนๆ  

(4.1) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  
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(4.2) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4.3) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน 
และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบ
ระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทําและสง่รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการสง่รายงานเพ่ือ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี  

(4.4) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุน 
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลาหกเดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5) จัดทําหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ.วันสิน้ปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่ม จํานวนเงินทนุจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนด 
ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  และ /หรือทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจดัส่งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด  

(4.9) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
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22.1 (ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และเม่ือได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีต่อไป 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี  ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือ 
หน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป (ลาออก) โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทํา
หน้าท่ีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจาก 
บริษัทจดัการ  

ในการเปล่ียนตวับริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ก็ ใ ห้ ดํ า เ นินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน  โดยบริ ษัทจัดการ 
จะปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอก
กลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ
คณะกรรมการลงทนุไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 180 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้
ทําการบอกกล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
22.2  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1) สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่าง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ใน
ปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  
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(2.2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์
และทรัพย์สนิของลกูค้าอ่ืนจนกวา่จะจดทะเบียนยกเลกิกองทนุ รับเงินตา่งๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงาน
ของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ 
และเงินอ่ืนใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่าย
ทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3) จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถูก
ยกเลกิจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเน่ืองจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็น 
ทําให้ไมส่ามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล หรือไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณี
ท่ีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูคา่  

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชําระ
หนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัทํารายงานดงันี ้ 

1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทนุของ
กองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุน 
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ท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เม่ือ
เหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผลดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  

2) จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ  

5) จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุ  

(2.17) จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทนุหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งพระ
ราชบญััญติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นีภ้ายใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ 
ดงักลา่ว  

(2.18) ดําเนินการสอดส่องดแูล และตรวจสอบสมดุบญัชี และเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้
จะต้องไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจ และการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
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(2.21) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ 
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้ การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23) ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ไมถ่กูต้อง  

(2.24) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(2.25) ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน 
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26) ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการ 
ไมดํ่าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานทราบ 

(2.27) หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นหน้าท่ี 
ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1) ได้รับคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ (ถ้ามี) 
ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  
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(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบักองทุน รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย หรือ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุในการทําธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบใุน
โครงการ  

(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบั
ภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดตอ่กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความจําเป็น
ท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  

(2.9) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้นีส้ัญญาดังกล่าวจะไม่ขัดต่อประกาศหรือ
กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
22.5 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

(1) สทิธิของท่ีปรึกษาการลงทนุ 

ได้รับค่าธรรมเนียมจากบริษัทจัดการสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ ตามสญัญาจัดตัง้ท่ี
ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
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(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่บริษัทจดัการหรือ
กองทนุ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด การเงิน การเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ และเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ทัง้ในและ ต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทนุ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ี
ปรึกษาการลงทนุ ทัง้นีท่ี้ปรึกษาการลงทนุไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด 

(2.2) เก็บรักษาข้อมลูท่ีได้ล่วงรู้มาอนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุเป็น ความลบัและจะไม่เปิดเผยให้
บคุคลใดๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งให้ เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการ  

(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

(2.4) ไม่กระทําการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุและหรือบริษัทจดัการรวมถึงการจะต้องปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้วและท่ีจะมีขึน้ในภายหน้าโดยเคร่งครัด 

(2.5) ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีท่ีมีความ
สญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุดงักลา่วเกิดจากการประพฤติมิชอบฉ้อฉล ไม่สจุริต ประมาท เลินเล่อ 
หรือไม่ประพฤติตามข้อกําหนดหรือ เง่ือนไขใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนคําสัง่โดยชอบท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
 
22.6 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ / ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้นีส้ัญญาดังกล่าวจะไม่ขัดต่อประกาศหรือ
กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
22.7 สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

--ไมมี่-- เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 
23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
23.1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee) 

- ไมมี่ - 
 
23.1.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee) 

- ไมมี่ - 
 
23.1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 
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-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า  

- ไมมี่ - 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

- ไมมี่ - 
 
23.1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสงูสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นีบ้ริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ 
 
23.1.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
 
23.1.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) 

- ไมมี่ - 
 
23.1.7 อ่ืนๆ ระบ ุ: -  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  

(1) ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

(2) คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 1,000 บาทตอ่รายการ  

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามท่ีจ่ายจริง  

(4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามท่ีจ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นในข้อ 23.1 นี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ
ภาษีอ่ืนใดทํานอง เดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 
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23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
23.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.48 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.48 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1  

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

  คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1  

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

  คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 
เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกับงานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามท่ีจ่ายจริง 
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-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ี
จ่ายจริง 
 
23.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1 

ไมเ่รียกเก็บ 
 
-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1 

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1 

ไมเ่รียกเก็บ 
 
-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1 

ไมเ่รียกเก็บ 
 
23.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

-  ในรอบปีบญัชีท่ี 1  

บริษัทจดัการจะรับภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้กบักองทนุ โดยในรอบปี บญัชีท่ี 1 นัน้ บริษัทจดัการจะไม่นําค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มา
หักจากกองทุน เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการซือ้ขาย การลงทุน การจัดหา  
การได้มา การรับมอบ/ส่งมอบ การดูแลรักษา หลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเส่ียง
เน่ืองจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราหรือดอกเบีย้ และ/หรือค่าดแูล รับฝากทรัพย์สินท่ีนอกเหนือไปจาก 
ข้อ 23.2.2. เป็นต้น 
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-  ในรอบปีบญัชีถดัจากรอบปีบญัชีท่ี 1  

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

(1) คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(2) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(3) ค่าท่ีปรึกษากองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีกองทนุ
ได้แตง่ตัง้ขึน้  

(4) คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย  

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ เป็นต้น  

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ หรือค่าส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการ
แนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(7) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ เป็นต้น  

(8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(9) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากท่ีได้ ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

(11) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพ่ือการรับ
ชําระหนีใ้ดๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(12) ค่าจดัเตรียมรายงานต่างๆสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  
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(13) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันท่ีนอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
การปิดสมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันปผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(14) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การ จัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(15) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ เป็นต้น  

(16) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับ 
ผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัหา ได้มา รับมอบ/สง่มอบ ดแูล 
รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 
“คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(19) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  
 
หมายเหตุ :  

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุรวม เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ การกําหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ต้นปี อนึง่ ในกรณีระหวา่งปี มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญั และสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ถัวเฉล่ียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิท่ีแตกต่างกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราท่ีเพิ่มขึน้แต่
อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทุนเพิ่มอีก 
ยกเว้นในสว่นของค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้  
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-  การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1 

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อยกว่า 
50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2) ในกรณีท่ีมลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทนุรวมดงักลา่วมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลง
เหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สงูกว่าร้อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณ
ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นีโ้ดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืน
ใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

-  บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ
เหน็สมควร  

-  ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 ข้อ 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (10) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาของค่าใช้จ่าย
นัน้ หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

-  ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (11) – (19) จะเรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
 
23.3.1 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” นี ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ 
เพิ่ม หรือ ลดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
 
23.3.2 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดย ไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
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24.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หน่วยลงทนุ :  

เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา 
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการ  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป  

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนด
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป 

ความใน  (ก)  มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดท่ีซื อ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ  และกองทุนรวมเพ่ือ 
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวันทาํการถัดไป 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ภายใน 2 วันทาํการถัดไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุ
เพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
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และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา 
หน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุน 
ท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน 
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน  
5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั 
ทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้น
แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มี 
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่
มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ 
บริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ 
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ี
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ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 

 
25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30 เดือนกนัยายน  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2544  
 
26.  กาํหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมมี่นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เน่ืองจากจะนําผลกําไรท่ีได้รับจากการลงทนุไปลงทนุต่อเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล :  

-- ไมมี่ เน่ืองจากกองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล – 
 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

(1) เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือ 
หน่วยลงทนุได้ ยกเว้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1.1) การโอนให้บิดา มารดา บตุรและคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.2) การโอนทางมรดก หรือทางพินยักรรมให้แก่ทายาท หรือผู้ รับประโยชน์ตามพินยักรรม  

(1.3) การโอนตามคําสัง่ศาล  

(1.4) การโอนเน่ืองมาจากการบงัคบัจํานําหน่วยลงทนุ  

หมายเหต ุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person  

(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.1) การโอนหน่วยลงทนุจะกระทําได้โดยกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนกําหนด 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ย่ืนคําขอดงักลา่วพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่นายทะเบียน  

(2.2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสงูสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืน คําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุ และผู้ โอนหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.4) ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับ
โอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน ตาม
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 14.2 “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ”  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
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ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้
 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
27.6.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิในกรณีท่ีกองทุนมีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 50 ของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

สิทธิและข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
 
27.6.2 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจด
ทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  
 
27.6.3 สทิธิในการลงมติเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหน่วยมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะดําเนินการเปล่ียนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจดัการกองทนุและเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  
 
27.6.4 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทุนภายใต้การดแูล
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการ และปฏิบติัตามรายละเอียดโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการ
อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจดัประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตาม
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม (แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร 
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27.6.5 สทิธิในการได้รับชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ ในกรณีท่ีกองทนุไม่
สามารถชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 21 “การชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน”  
 
28.  วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
 
28.1 การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

ในการดําเนินการและบริหารจดัการใดๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทุนและหนังสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั 
เป็นต้น ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
28.2 การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

(1) หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุ ก็จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

ในกรณีท่ีมติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือ
เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทุน มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์  
นายทะเบียน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ (แล้วแต่กรณี) ในการดําเนินการตาม
มตินัน้ๆ ทัง้นีก้ารดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ไม่ขดัต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีมติ
ให้แก้ไข 

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและวิธีการจัดการกองทุนนัน้ไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี 

(2) บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  

(2.2) การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไมทํ่าให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้ให้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการแล้ว 
บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือ วิธีจดัการกองทนุเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวนั 
เวลาทําการรับคําสั่งซือ้-ขายหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป 

(4) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด เว้นแต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง 
หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ 

(1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนได้
ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

(1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป บริษัทจดัการ
จะดําเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือ
แจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือเลิกกองทุนรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผล
ให้เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นีโ้ดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการขอความเห็นชอบเพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทนุรวม” 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสือนดัประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันท่ีกําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
หนงัสือขอมติดงักลา่ว 

(3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทนุถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ 
บริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
และ/หรือนายหน้า 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละสปัดาห์
ของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความเห็นชอบต่อ
สํานกังาน 
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(5)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอกกล่าวการ
ควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยระบุ
วนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทุนเปิด การแจ้งและประกาศ
ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น
โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย 

(6) เม่ือบริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนเป็น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึง่ออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการ
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ี 
ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนและ/หรือนายหน้าท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันท่ีการควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้  

(7) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนไปยงั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีควบ
รวมกองทนุแล้วเสร็จ 

 
29.  การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  
 
29.1 สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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29.2 หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2)  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด 
 
29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
เงื่อนไขพเิศษ 

- สําหรับเงื่อนไขการเลิกกองทนุรวมในข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนั เป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
ไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ให้เลิกกองทนุจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่งศาล คําสั่งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการนี ้ 
 
30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้ 
 
30.1 กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะ
กระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
5 วนัทําการ เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ ก่อน
วนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  
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(3) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  
 
30.2.1 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี ้ 

(ก) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนั 
ทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(ค) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

(ง) ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบั
แต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
เปิดนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม  
 
30.2.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.5 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี ้ 

ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลง
เหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการพิจารณาใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามข้อ 30.2.1 (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 30.2.1 
(ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม  
 
31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  

เม่ือเลิกโครงการแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน 
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(1)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบญัชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สนิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอยา่งอ่ืนตามแตจํ่าเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด สัง่การ ผ่อนผนั 
และ/หรือเหน็ชอบ 

(2)  เม่ือชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุ
เสร็จสิน้ ผู้ ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ ตาม
สดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก
กองทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทนุไมไ่ด้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไมม่ารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่
ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการ วางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ 
สํานกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบงัคบั และระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าหนี ้หรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถงึการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเป็นเพ่ือให้
สํานกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีวาง-ไว้ ซึ่งเจ้าหนี ้หรือ 
ผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะท่ีเป็น
ทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเม่ือชําระบญัชีเสร็จ
สิน้แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทัง้จดัส่งรายงานผลการชําระบญัชีตามแบบท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  
ผู้ ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ 
แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้าง
อยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
32.  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  
 
32.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ี
เหน็สมควรในกรณีท่ีสว่นราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด 
ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการ
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บริหารจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ 
ฯลฯ ทัง้นีโ้ดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.2 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงินหรือ
เข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิด
นัน้ 

(2) ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กิน 90 วนั 

(3) อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม 

(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน)  
 
32.3 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.4 เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ 

ตวัชีว้ดั (benchmark) ท่ีใช้เปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้คือ 50% ThaiBMA Government Bond Index 
+ 50% เงินฝากประจํา 1 ปี เฉล่ียของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK) 

นอกจากนี ้กองทนุอาจเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบัเงินฝาก ซึง่คํานวณจากอตัราดอกเบึย้เงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ีย
ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
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32.5 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
32.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร 
ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
ของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานง
ไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกับกองทุนตามวิธีใด 
วิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีได้แสดง
ความจํานงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ  
 
32.7 กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไมจ่ดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 
1940 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืน
ใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทนุของกองทนุ
นีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (United 
States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้น
แตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 
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ดงันัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตน
วา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.8 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข) กองทนุประกนัสงัคม 

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 

(จ) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ) กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ฌ) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจ
ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

3 เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญั
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมและในกรณีท่ี
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงราย
เดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตาม
จํานวนท่ีถืออยู ่
 
32.9 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หาก 
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้วให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
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32.10 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 
 
32.11 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือ 
กลุ่มยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบุในข้อ 32.12 
หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
พันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทํา
ธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.12 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัใน
สองกรณี คือ 
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ี
เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
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เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
32.13 การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว 
ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการการซือ้หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึง่จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ข้อกาํหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดังนี ้

32.13.1 มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา   

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ 
เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้
ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เพียงอยา่งเดียว 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.13.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือ
ตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วย
วิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและ
เวลาทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับ
ชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือ
การก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.13.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

32.13.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืน
หน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสาร
หลกัฐานครบถ้วน 
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การชาํระเงนิค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับ
จากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ลงทนุท่ีซือ้ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมี
วิธีการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุซึง่จะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.13.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิบริษัทประกนัชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจํา
ทกุเดือนเพ่ือนําคา่ขายคืนหน่วยลงทนุมาชําระค่าการประกนัภยั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ  

โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  
 
32.13.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 32.13.2 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 32.13.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไมอ่อกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
32.13.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุ
เปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 
ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
(1) การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทนุ 
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(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขาย
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทาง
ต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับสดัสว่นลงทนุ
อตัโนมติั บริษัทประกันชีวิต จะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง หรือ สรุปส่งเป็น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนด 
 
32.13.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สทิธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฏหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซือ้กรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละ
บริษัทกําหนด 
 
32.13.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

32.13.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
 
32.13.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัสง่รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
 
33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมมี่ 
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