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JAPAN SMALL AND MID CAP FUND : JSM
ปี ที่ 2

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
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เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

5,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย

ผู ด้ ูแลผลประโยชน์
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คาจากัดความ
ในโครงการฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คาจากัดความต่างๆ ให้ มีความหมาย
ตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หมายถึง

บุคคลที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซือ้
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึน้ ทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง

ทุกวันและเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน

วันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศที่กองทุนหลัก จดทะเบียน และเป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก

คาเสนอซือ้

หมายถึง

คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิ
ตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
อ่
สิ ้นวันทาการที่คานวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

1

ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่ มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน ของผู้ซื อ้ หรื อผู้ขายคืน หน่วยลงทุนที่ มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการเพิ่มหรื อ
ลดจานวนหน่วยลงทุน

กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อ
ขายในศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทมหาชน จากัด ที่มีลกั ษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชี พกาหนด
เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรั พย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2

โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
ชื่อบริษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1

ชื่อโครงการภาษาไทย

:

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

1.2

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ

:

Japan Small And Mid Cap Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

JSM

1.4

ประเภทโครงการ

:

โครงการเปิ ด

การระดมทุน

:

ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6

การกาหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่

:-

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

เงื่อนไขอื่นๆ :
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากกองทุนระดมทุน ได้ จานวนน้ อยกว่า 400 ล้ านบาทและ/หรื อกองทุนไม่สามารถลงทุนได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปั จจัยอื่นใดที่ทาให้ ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนปรับตัว

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

3

ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงิ นให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 5.2.4 ของโครงการ
(2) บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะยุติ โครงการ หากเป็ นกรณี ที่ กองทุนไทยไปลงทุนในก องทุนต่างประเทศ แต่กองทุน
ต่างประเทศยกเลิกการระดมทุนหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุน จนทาให้ กองทุนไทยไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้
ตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย
2.

2.1

จานวนเงินทุนของโครงการ

2.2

เงื่อนไข (จานวนเงินทุนโครงการ) :

:

5,000 ล้ านบาท

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมครั ง้ แรก บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(2) หากบริ ษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินได้ รับการจัดสรรให้ สามารถนาเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท จัดการอาจถูกยึด วงเงิ นลงทุน ในต่างประเทศคื น
หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บาท

2.4

จานวนหน่วยลงทุน

:

500,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

2,000 บาท

2.7

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

1 บาท
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2.8

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

1 บาท

2.9

จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

1 หน่วย

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า

:

ไม่กาหนด

2.11 จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า

:

ไม่กาหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม

:

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรื อยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก มูลค่าขันต
้ ่าของการสั่ งซื ้อครัง้ ถัดไป และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้ ในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ บริ
้ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลั ก ษณะพิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและอั ต ราส่ ว น
การลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินออมและเงิ นลงทุนจากประชาชนทัว่ ไป นิติบุคคล และสถาบันต่างๆ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมี
เป้ าหมายที่ จ ะสร้ างผลตอบแทนที่ ดีใ ห้ แ ก่ผ้ ูลงทุน ภายใต้ น โยบายการลงทุน ที่ก าหนดไว้ โดยกองทุน จะน าเงิ น ไปลงทุน ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็ นอัตราเฉลี่ยรอบปี บัญชี ต่อปี ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือนาไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3.2

ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund

3.3

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.4

นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) : ไม่มี

3.6

การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุนเพื่อการลดความเสีย่ ง (Hedging)
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3.7
3.8

การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)

3.9

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
(1) กองทุนจะเน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก) ซึ่ง
เป็ นกองทุนที่จดั ตังและบริ
้
หารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็ นกองทุนที่จดั ตัง้ (Authorised
scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act (Chapter
289) of Singapore) ซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรั พย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟั นด์ (hedge fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อ
ตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ที่จะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัท ที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมี
แนวโน้ มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศญี่ปนุ่ หรื อจดทะเบียนจัดตัง้
หรื อมีการประกอบกิจการอย่างมีนยั สาคัญในประเทศญี่ ปุ่ น นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มิได้
จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ โดยไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อ (Unrated securities) และ/หรื อ
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
บริ ษัทจัดการจะทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินเยนเป็ นสกุลเงินหลัก ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก
ประเทศสิงคโปร์ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทาการ
ซื ้อขาย และ/หรื อสกุลเงินที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริ ษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ น
สาคัญ บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ทราบโดยเร็ ว โดยติ ด ประกาศไว้ ที่ สานัก งาน ของบริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
อนึ่ง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ภายใต้ กองทุนหลักเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
ชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของสกุลเงิน, ค่าธรรมเนียม, หลักเกณฑ์ของจานวนขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ,
คุณสมบัติของผู้ลงทุน และนโยบายการจัดสรรกาไรหรื อผลตอบแทน เป็ นต้ น โดยในเบื ้องต้ นจะพิจารณาลงทุนใน “Class JPY”
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) และ/หรื อสกุลเงินอื่น
ใด หากมีการเปลีย่ นแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดารงวัตถุประสงค์ของการบริ หาร
จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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ซึง่ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ ว โดยจะติดประกาศไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้ างต้ นแล้ ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งหนีใ้ น
ประเทศ และ/หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสาร หรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิ น
แล้ วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี โดยเป็ นการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้ สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพ
คล่องของกองทุน หรื อกองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันนี ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes)
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่ อถื อ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริ ษั ท ที่ ไม่ได้ จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พย์ (Unlisted
securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้
(3) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นในสกุลบาทและสกุลเงินเยนทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่
ค่าเงินเยนมีแนวโน้ มแข็งค่า กองทุนจึงยังมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเหลืออยู่
(4) ในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND
เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และกองทุนจะนาเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนใน
ต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ และ/หรื อกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องกฎระเบียบ และ/หรื อกรณีที่วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็ นการชัว่ คราว เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
ในโครงการตามข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ข้ างต้ น ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนี ้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรื อ
ในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทาการ และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซือ้ หรื อขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทาให้ ไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ ทนั ที กองทุน
อาจจาเป็ นต้ องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการตามข้ างต้ นได้
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(5) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED
JAPAN SMALL AND MID CAP FUND นันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไปอย่างร้ ายแรง เช่น ผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไป
ตามที่คาดหวังไว้ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนดังกล่าวมี
การกระทาผิดตามความเห็นของหน่วยงานกากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ หรื อกองทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุน หรื อข้ อมูลที่มีนัยสาคัญอื่นๆ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกัน ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ที่จะยกเลิก กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ได้ อย่างเหมาะสม โดยถื อว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนหน้ า
การดาเนินการเปลีย่ นแปลงหรื อก่อนทาการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน
อนึง่ ในการดาเนินการโอนย้ ายหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาดาเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายก็ได้ ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ การลงทุนของกองทุนเปิ ด
เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ตามข้ างต้ นได้ อีกทัง้ หากเป็ น
กรณีโอนย้ ายการลงทุนโดยเป็ นการโอนย้ ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการ
โอนย้ ายนันอาจส่
้
งผลให้ การลงทุนของกองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั น ด์ อาจมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วน
การลงทุนที่กาหนดไว้ ตามข้ างต้ นต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนาไปลงทุนในกองทุน หลัก ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
หากเป็ นกรณีที่
- ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- กรณีที่ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND
หรื อไม่สามารถสรรหา และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ
นโยบายการลงทุนของโครงการได้ อย่างเหมาะสม
- กรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ ครบ หรื อระดมทุนได้ ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ ตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างเหมาะสม
และ/หรื อเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อกรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด
- กรณีที่กองทุนไทยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ แต่กองทุนต่างประเทศยกเลิกการระดมทุนหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหรื อขาย
หน่วยลงทุน จนทาให้ กองทุนไทยไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ ตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างเหมาะสม
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- กรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดลดลงในวั
้
น
ทาการใดจนทาให้ ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ อย่างเหมาะสม
และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่ อได้ ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มีลักษณะที่สาคัญดังต่ อไปนี ้
(แปลจากบางส่วนของหนังสือชีช้ วนของกองทุนต่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ ณ 30 กันยายน 2556)

ชื่อกองทุน

UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิ ดตราสารทุน

วันที่จัดตัง้ กองทุน

30 กันยายน 2556

ประเทศที่กองทุนจัดตัง้

สิงคโปร์

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุน United Japan Small And Mid Cap Fund เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ ที่เน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ของบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้ มการลงทุนในระยะยาวที่
ดี ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปนุ่ หรื อจดทะเบียนจัดตังหรื
้ อมีการ
ประกอบกิจการอย่างมีนยั สาคัญในประเทศญี่ปนุ่
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กลยุทธ์ ในการลงทุน

 การจัด การอย่า งมีนัย สาคัญของสิน ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของกองทุน รวมมี ก ารมอบหมายให้
ผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Managers) คือ Sumitomo Mitsui Asset Management
Company, Limited โดยขันตอนการลงทุ
้
นใช้ แนวทางจากด้ านล่างขึ ้น (Bottom-up) เพื่อ
มองหาบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพดี ที่สามารถเข้ าใจมุมมองการลงทุนในระยะยาวเชิงลึก ผู้จดั การ
กองทุนย่อย(Sub-Managers) สามารถรวมการวิจัยพื ้นฐานที่สนับสนุนโดยนักวิเคราะห์
โดยเฉพาะและ แนวทางการจัดการการลงทุนแบบทีมงาน (team-based)
 หลัก ทรั พย์ ข องบริ ษั ทที่ จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ป ระเทศญี่ ปุ่ นที่ลงทุนจะต้ อ งไม่
รวมอยู่ใน ดัชนี TOPIX 100 Index โดยจะเน้ นลงทุนในบริ ษัท ที่มีแนวโน้ มเติบโตสูง อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่กาลังเติบโต มีแผนธุรกิจที่โดดเด่นหรื อมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ในกรณีบริ ษัท
อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวแล้ วก็จะคัดเลือกจากบริ ษัทที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น
 การเลือกการลงทุนขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การวิจยั ภายใน การสัมภาษณ์ การเข้ าชม
เว็บไซต์ และการใช้ Financial models ในการคานวน Economic Value (EV) และ
Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี ้
- ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่กาหนด
- Economic Value(EV) คานวนตามทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) เทียบกับ
ราคาปั จจุบนั มีโอกาสขาขึ ้น (upside) มากกว่า 20%
- มีมลู ค่าเพิ่มทางตลาด(Market Value Added) เป็ นบวก
 ส่วนหนึ่งของสินทรั พย์ ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ ในสินทรั พย์ที่มีสภาพคล่อง หรื อเงินสด
จุดประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่อง
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการการป้องกันความ
เสี่ย งที่ มีอ ยู่ (existing positions) หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอที่ มีป ระสิทธิ ภาพ (efficient
portfolio management) หรื อทังสองจุ
้
ดประสงค์

ชนิดของหน่ วยลงทุน
(Class of Units)

Class JPY (Japanese Yen)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Investment Manager

UOB Asset Management Ltd (Singapore)

Sub-Managers

Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited

ตัวชีว้ ัด

MSCI Japan SMID Cap Index

แหล่ งข้ อมูล

รายละเอียดการบริ หารจัดการกองทุน ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ ตราสาร สัญญาที่
กองทุนต่างประเทศจะลงทุนหรื อมีไว้ และ/หรื อความเสี่ยง โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้
ชวนฉบับเต็มของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ฉบับ English
version ได้ ที่ www.uobam.com.sg
อนึ่ง ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรื อต้ องการตีความ จะต้ องใช้ ข้อความจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มที่
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เป็ นภาษาต่างประเทศเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลของ
กองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อในกรณี
ที่บริ ษัทจัดการได้ มีการเปลีย่ นแปลงไปลงทุนใน Class of Units อื่น โดยถือว่าได้ รับมติเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND
ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสัง่ ซื ้อ

ปั จจุบนั 5%, สูงสุด 5%

ค่าธรรมเนียมการสัง่ ขาย

ปั จจุบนั 0%, สูงสุด 2%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ปั จจุบนั 1%, สูงสุด 1%

ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ปั จจุบนั 1.75%, สูงสุด 2.50%

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

ไม่เกิน 0.058% p.a. of NAV

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียม
สาหรับ Transfer Agent รายปี

ไม่เกิน 0.12% p.a. of NAV

ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่า และการทาบัญชี

0.125%

ค่าใช้ จา่ ยสอบบัญชี (จ่ายให้ กบั ผู้สอบบัญชี)(1),

ตามข้ อตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยแต่ละ
ประเภทอาจมากกว่าร้ อยละ 0.1 ต่อปี เป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน

ค่าใช้ จา่ ยให้ ผ้ ดู แู ลทรัพย์สนิ (จ่ายให้ กบั ผู้ดแู ล
ทรัพย์สนิ )(2), ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (3)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมต่างประเทศ
(1) ค่าใช้ จา่ ยตรวจสอบบัญชีจะเป็ นไปตามข้ อตกลงกับผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
(2) ค่าใช้ จ่ายผู้ดแู ลผลประโยชน์ขึน้ อยู่กับ ข้ อตกลงกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และจะรวมถึงค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมซึ่ง จะเป็ นจานวนเท่าใดนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั จานวนการทาธุรกรรมและสถานที่ที่การทาธุรกรรมดังกล่าวได้ รับผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
(3) ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้ จ่ายอื่นๆ ประกอบด้ ว ย ต้ นทุน การพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายจากบริ การที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ภาษี สินค้ า และบริ การ แล ะ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ตามจริง

3.10 การลงทุนในต่างประเทศ :

FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)

3.11 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิให้ นาไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์
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3.12 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะลงทุน ใน หรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญาเป็ น
นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรื อสัญญาต่ากว่า 1 ปี ดังต่อไปนี ้
(1)

ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่

(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อ
บริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก
ซึง่ กาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรื อ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard&Poor’s หรื อ Moody’s
หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
(2)

ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก)

ตัว๋ เงินคลัง

(ข)

พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อการ
ฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์กร
หรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้ค ้า
ประกัน ทังนี
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.1 ด้ วย
(2.3) ตราสารที่เปลีย่ นมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพนั ธ์ ที่สานักงานอนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรื อในลักษณะจากัด หรื อที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออก
หลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชาระราคาเต็ มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
ตราสารที่เปลีย่ นมือได้ ดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.1 ด้ วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิ ดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้
อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อให้
ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงินเป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.1 (1) หรื อข้ อ 3.12.1.1 (2.1) (2.2)
(2.3) (2.4) หรื อ (2.6) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.1 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยู่
ในรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อค ้าประกันของบุคคลที่ กาหนดไว้ ตามข้ อ 3.12.1.1 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ 3.12.1.1 (2.3) ต้ องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ้
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(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อ
และรับซื ้อตราสารนันในราคาดั
้
งกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
กาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้
(3) เป็ นตราสารทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้
ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้
ต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณี ที่ผ้ ูออกตราสารเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้ องมีอันดับความน่าเชื่ อถื อของตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนันต้
้ องมี
บริ ษัทจัดการไม่ต่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.3 สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.12.1.4 ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.3 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.12.2

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้ เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศที่
ลงทุนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็ น
สมาชิกของ WFE
(2) การลงทุนนันต้
้ องไม่ทาให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทาให้
กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
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(3) บริ ษัทจัดการต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
(4) มีข้อมูลทางด้ านราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็ นราคาที่นา่ เชื่อถือ อ้ างอิงได้ และสอดคล้ องตามหลักวิชาการอันเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ วา่ เทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มี
ลักษณะคล้ ายกันในประเทศไทย
(6) มีลกั ษณะอื่นใดที่สานักงานอาจกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
(2) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนอาจ
ลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคาโดยตรง
(3) ในกรณีที่เป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรื อมี
ไว้ ได้ ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(4) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
3.12.2.2 ตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์หรื อตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่างประเทศ
อันได้ แก่
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่
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(ก) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่าง
ประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้ค ้าประกัน ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade)
(ข) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้ค ้าประกัน ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
(2) ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชน อันได้ แก่
(ก) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(ข) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ลงทุน ซึง่ นิติบคุ คลดังกล่าว
มีอันดับความน่าเชื่ อ ถื อ อยู่ในสองอันดับแรก ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึ งข้ อ มูลเกี่ ยวกับ ตราสารแห่งหนีด้ ังกล่า วเป็ น
ภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(3) ตราสารแห่งหนี ้อื่น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
3.12.2.3 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
3.12.2.4 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.12.2.5 ทรั พย์ สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับข้ อ 3.12.2.1 ถึง 3.12.2.4 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
3.13.1

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ :

บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
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3.13.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.12.1.1 (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
3.13.1.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในสองอันดับแรก หรื อสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนได้ โดยไม่จากัด
อัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึง่ เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption)
3.13.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1.2 หรื อสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะ
ผู้ออกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันใน
้
แต่ละรุ่ น เว้ น แต่เ ป็ นกองทุน รวมเปิ ดที่ มี ก ารขายและรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ล่ว งหน้ า ซึ่ ง ระบุเ วลาแน่ น อน (auto
redemption)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรั พย์ สินทุกประเภทที่ผ้ ูออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั น้
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.1.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคาร หรื อบริ ษัท
เงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1.6 (1) ซึง่ ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
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3.13.1.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
(2) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ค่สู ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสาร
แห่งหนีใ้ นประเทศตามวรรคหนึ่ง (1) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถู กจัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ตาม
ข้ อ 3.12.1.1 (2.6)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ด้ วย
3.13.1.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และ
ข้ อ 3.13.1.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วน ดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา
รายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13.1.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์สินที่กลุ่มกิ จการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้ รั บรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชีว้ ดั (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวาง
และสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.13.1.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะลงทุน
หรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ ดั และร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 แล้ วแต่กรณีก็ได้
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3.13.1.9 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ บุคคลดังต่อไปนีเ้ ป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สนิ ที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกิน ร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ ให้ คานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ย
ตังแต่
้ วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสีแ่ ล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัท จัดการต้ องดาเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริ ษัทจัดการด้ วย
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทเลิกกองทุนรวมนัน้
3.13.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงิ นและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่
เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1.9 ได้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
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3.13.1.11 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
อื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอื่น
เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
3.13.1.12 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.13.1.13 บริ ษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนรวมได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันสิ ้นไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คาว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจากธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคานวณ
3.13.1.14 บริ ษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่
ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึ่งหากต่อมา
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้
ซึง่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรั พย์สินนันมี
้ มูลค่าเกิ นอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั้
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.15 การค านวณมูลค่ า การลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ การค านวณอัต ราส่ว นการลงทุน ตาม
ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ มีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อ
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ขายล่วงหน้ า รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญานัน้
ในศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.13.1.16 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.13.1.15 แล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วน
เสมือนกองทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้
กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ าโดยให้ ใช้ มลู ค่าตาม
ขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้
บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับเดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.13.1.17 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 (1) ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์ สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.13.1.18 การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.13.1.17 จะทาได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.19 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กาหนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุที่ตราสารแห่งหนีถ้ กู ปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.1.20 บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย บริ ษัทจัดการจะนับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสิทธิ ดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.13.1 ก็ได้
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มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ ท รั พ ย์ สิ น นัน้ มี มูลค่า เกิ น อัต ราส่ว นที่ ก าหนด พร้ อมทัง้ จัด ท าสาเนารายงานดัง กล่า วไว้ ที่
บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.22 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการลด
สัดส่วนการถื อหุ้น หรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลด
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับ
ชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.1.9ข้ อ 3.13.1.19 ข้ อ 3.13.1.21 และ
ข้ อ 3.13.1.22 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วัน
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ทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.24 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
1. Total non-investment grade

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15

2. Non-investment grade company limit

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 5

3. Investment grade company limit

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15

4. Financial institution company limit

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20

5. Individual fund limit

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10

6. Total fund limit

:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20

3.13.2

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในต่างประเทศ

3.13.2.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนด
ในข้ อ 3.12.2.1 เพียงกองทุนรวมเดียว เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
3.13.2.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.2 (1) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในสองอันดับแรก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัด
อัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึง่ เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption)
3.13.2.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.2.2 เฉพาะที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันใน
้
แต่ละรุ่ น เว้ น แต่เ ป็ นกองทุน รวมเปิ ดที่ มี ก ารขายและรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ล่ว งหน้ า ซึ่ ง ระบุเ วลาแน่ น อน (auto
redemption)
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การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรั พย์ สินทุกประเภทที่ผ้ ูออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ รวม
ในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.2.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะสถาบันการเงิ นต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(2) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซงึ่ เป็ นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนันเป็
้ น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.13.2.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่ บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รั บรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกับ
อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่เสนอขายหรื อออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นสาขาของธนาคารในประเทศด้ วย
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.2.1
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.12.2.4 ที่ค่สู ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่บคุ คลรายเดียวกันเป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวด้ วย
3.13.2.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 และ
ข้ อ 3.13.2.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รั บรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา
รายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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(2) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13.2.7 บริ ษั ท จั ด การอาจลงทุ น หรื อมี ไ ว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การใดเป็ นผู้ ออก ผู้ สั่ ง จ่ า ย ผู้ รั บ รอง ผู้ รั บ อาวั ล
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิ นของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตรา
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชีว้ ดั (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวาง
และสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.13.2.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิ จการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ายหรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของ
กองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการอาจลงทุน
หรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่ งจ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ ดั และร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 หรื อข้ อ 3.13.2.6 แล้ วแต่กรณีก็ได้
3.13.2.9 บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋ วแลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บคุ คลต่อไปนีเ้ ป็ นผู้ออก
ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกิ นร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝาก เพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สนิ ที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนลงทุ นในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ จ้ ะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้
วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสี่แล้ ว บริ ษัทจัดการรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริ ษัทจัดการกองทุนด้ วย
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนัน้
3.13.2.10 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตั๋ วสัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความ
ผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2.9 ได้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
3.13.2.11 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.13.2.12 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2.3
ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 ข้ อ 3.13.2.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ มีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวม
คานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.13.2.13 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.13.2.12 บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
หรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือน
กองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้
กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตาม
ขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้
บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.13.2.14 ในการคานวณอัตราส่ว นตามข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คา้ ประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.13.2.15 การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.13.2.14 จะทาได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.2.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กาหนดในข้ อ 3.13.2 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุถกู ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว
เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ อ 3.13.2 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงาน โดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ และวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้
มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์ สินนัน้ มีมูลค่าเกิ นอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.2.18 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริ ษัท จัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการ
ลดสัดส่วนการถือหุ้น หรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลด
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สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับ
ชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

3.13.2.19 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ อ 3.13.2 นี ้ หากต่อมามีมูลค่าเกิ นอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.2.9 ข้ อ 3.13.2.16 ข้ อ 3.13.2.17
ข้ อ 3.13.2.18 นี ้ และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสาม
วันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.20 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
4.

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)

:

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
-

บริ ษัทจัดการ

- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ หากยอดรวมการสัง่ ซื ้อมีมลู ค่าครบ หรื อเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการก่อน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของ
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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5.2.1

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถขอรั บ หนังสือชี ช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ พร้ อมกับใบคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญ ชี
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วน
ส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
5.2.2

วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

5.2.2.1 บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ามูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อ 2.7 แล้ วแต่
กรณี โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังน
้ าใบคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี)
ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล
(ถ้ ามี) ร่ วมกัน โดยจะถื อเอาบุค คลที่มีชื่อตามเงื่ อ นไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชี ห น่วยลงทุนเป็ นผู้ใ ช้ สิทธิ ในฐานะผู้ถื อ
หน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจั ดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและ
ข้ อความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และนาส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.6 และ/หรื อ
เอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ที่บ ริ ษัทจัดการเปิ ด
ให้ บริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน มาเข้ ากองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ ตามเงื่อนไข วัน เวลา ที่ระบุในข้ อ 8.2.1
และข้ อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.2.3
5.2.2.2 ATM (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ คาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
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แล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้ าซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะ
ปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5.2.2.3 TELE-BANK (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอใช้
บริ การดังกล่าว
คาสัง่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อผู้สงั่ ซื อ้ ได้ ท ารายการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและ
บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์นนั ้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่า นระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสีย่ งใดที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ทจัด การจะเริ่ มรั บ คาสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ผ่านระบบบริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์ บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
5.2.2.4 ไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จัด การอาจรั บ ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ผ่า นไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นได้ โดยผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งปฎิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่
บริ ษัทจัดการกาหนด คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่สง่ มายังบริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนันจะสมบู
้
รณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ
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ได้ รับเงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ รับเงิน
ค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5.2.2.5 INTERNET (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
นันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณี ที่มีข้อขัดข้ องของระบบอินเตอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บเงิ นค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ ตนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้ าซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5.2.2.6 หักบัญชี
ไม่มี
5.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
นันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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ในกรณี ที่มีข้อขัดข้ องของระบบการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเคตดิตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงิ นค่าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเคตดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ก าหนดไว้ ในค าขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่ จะแก้ ไขเพิ่ มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรั บ
ความเสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีบตั รเครดิตเป็ น
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อ หรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษั ทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5.2.2.8 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ ม นาเสนอวิธีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
5.2.3

การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

5.2.3.1 บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชาระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ ค ดราฟต์ เช็ ค ธนาคารหรื อ ค าสั่งจ่ ายเงิ น ธนาคารที่ สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ นได้ ในเขตหักบัญ ชี เ ดีย วกับสานัก งาน ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
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- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
- ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึ่ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง ให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่ มเติมโครงการ โดยจะติ ดประกาศ ณ ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะ
ได้ รับหลักฐานการรั บชาระเงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อ
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิก
รายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั่งซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
5.2.3.2 ATM (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
5.2.3.3 TELE-BANK (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงิน
ในบัญ ชี เ งิ น ฝากเป็ นจ านวนที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ระบุไ ว้ แ ละโอนเงิ น จ านวนดัง กล่า วมายัง บัญ ชี สั่ง ซื อ้ หรื อ บัญ ชี ก องทุน ที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
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5.2.3.4 ไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวนที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน โดยชาระเป็ นเช็ ค ดราฟต์ เช็ ค
ธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ นเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรื อ ค าสั่ง จ่ า ยเงิ น ธนาคาร ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ต้ อ งขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ยเพื่ อ เข้ า บัญ ชี สั่ง ซื อ้ หรื อ บัญ ชี ก องทุน ที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น

5.2.3.5 INTERNET (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็ น
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
5.2.3.6 หักบัญชี
ไม่มี
5.2.3.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินในบัญชีบตั ร
เครดิตเป็ นจานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
5.2.3.8 การชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ
บริ ษั ท จัด การอาจเพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารช าระเงิ น ค่า ซื อ้ หน่ว ยลงทุน โดยวิธี ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชาระและการเก็บ รักษาเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนในข้ อ 5.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรั กษาเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนไว้ ในบัญชี เงิ นฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชี
เดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้ วน
สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
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ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซือ้
หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
แต่หากในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อโดยใช้
หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่สงั่ ซื ้อในวันเดียวกัน และมีมลู ค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
บริ ษัทจะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยทุกรายเป็ นมูลค่าขันต
้ ่ารายละ 2,000 บาท (จานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ) ก่อนในลาดับแรก โดยส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ ตามสัดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซื ้อหักด้ วยมูลค่าขันต
้ ่าที่ได้
ทาการจัดสรรให้ แล้ ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่า
ขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ บริ ษัทจัดการจะทาการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที่มีอยู่ทงั ้ หมดตามสัดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซือ้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหรื อ ไม่ จัด สรรตามวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาตามความเหมาะสม
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันอาจมีผลให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลนันถื
้ อหน่วยลงทุนเกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แ ล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึง่ ในสามของหน่วยลงทุนที่ได้ จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ น
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
5.2.5

การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
5.2.5.1 กรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การประสงค์ จ ะยกเลิ ก การจัด ตัง้ กองทุ น รวมที่ อ ยู่ร ะหว่ า งการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ แรก
บริ ษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สานักงานทราบ
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัด การจะดาเนิน การคืนเงิ นค่า ซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิ ดขึน้ จากเงิ น ที่ได้ รั บจากการจาหน่า ย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวม
สิ ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจาก
ความผิดของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
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5.2.5.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อและผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนได้ ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระเงินจานวนดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
5.2.5.3 กรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนได้ ไม่ถึง 35 ราย
(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ให้ แก่
ผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงิ นค่าจองซือ้
หน่ว ยลงทุน โดยในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมไม่สามารถคื น เงิ น ค่า จองซื อ้ และผลประโยชน์ (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้
หน่วยลงทุนได้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระเงินจานวนดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ ้นสุดลงของการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการ
กองทุนรวมได้
ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ เว้ นแต่
บริ ษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการเป็ นประการอื่นได้
5.2.6

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่ รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
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5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดารง
สัดส่วนตามที่กฎหมายกาหนด หรื ออาจจะมีผลทาให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2 กรณี เ อกสารหรื อ ข้ อ มูล ประกอบการซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ รั บ จากผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ถูก ต้ อ งตาม
ความเป็ นจริ ง
5.2.6.3 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.4 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนเงิ นทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงิ นที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนาไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
กองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนาเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5.2.6.5 กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุน
5.2.6.6 กรณี ที่ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ท าให้ หรื อจะทาให้ บุค คลหรื อกลุ่มบุค คลเดี ยวกันใดตามที่ กาหนดโดยสา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นหรื อมี
ข้ อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
5.2.6.7 กรณี อื่ น ๆ ตามที่บ ริ ษัท จัด การเห็ น ว่า มี ความจ าเป็ นในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรื อ กฎระเบีย บที่เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
5.2.7

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี

ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจาตัว พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ
(ค) สาเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

37

และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
(จ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
-

บริ ษัทจัดการ -

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สาหรั บ การก าหนดราคาขายหน่ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะใช้ มูลค่ า หน่ ว ยลงทุน ของวัน ท าการขายหน่ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์การคานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
ผู้สนใจลงทุนสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี ) ได้ ทุกวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่ มทาการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญต่อไป
6.2.1

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชี และคูม่ ือผู้ลงทุน
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ พร้ อมใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู นใจลงทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูล
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กองทุนรวมไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้สนใจลงทุน
สามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
6.2.2

วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

6.2.2.1 บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อ
หน่ ว ยลงทุน จะต้ อ งสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ต่ า กว่ า มูลค่ า ขัน้ ต่ า ของการสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ตามที่ ร ะบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อ 2.7
แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังน
้ าใบคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ
ในใบเปิ ดบัญชี หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และนาส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.6 และ/หรื อเอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อวิธีการอื่น
ใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
ให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตาม
จานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12 หรื อกรณีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในข้ อ 6.2.6 เรื่ อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ตรวจสอบเอกสารการ
สัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนามรับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ น
หลักฐาน
6.2.2.2 ATM (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงิ นค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการสามารถจัด สรรหน่ว ยลงทุน ได้ ผู้สั่งซื อ้ หน่วยลงทุน จะไม่สามารถยกเลิก คาสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะ
ปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6.2.2.3 TELE-BANK (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอใช้
บริ การ
คาสัง่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุนผ่ านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อผู้สงั่ ซื อ้ ได้ ท ารายการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและ
บริ ษัทจัดการได้ รับเงิ นค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะ
ไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์นนั ้
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การจะเริ่ ม รั บ ค าสั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน ผ่า นระบบบริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์ บ ริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
6.2.2.4 ไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จัด การอาจรั บ ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ผ่า นไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นได้ โดยผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งมายังบริ ษัทจัดการผ่านไปรษณี ย์ลงทะเบียนนัน้ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงิ นค่าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้ โดยผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้
ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

40

6.2.2.5 INTERNET (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใชับริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
นันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบอินเตอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บเงิ นค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ นดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตนัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6.2.2.6 หักบัญชี (ถ้ ามี)
ผู้สนใจสามารถซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตเฉพาะที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเฉพาะที่เปิ ดให้ บริ การนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
(1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้ วยการให้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิ ดไว้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนด้ วยจานวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนเพื่อขอใช้
บริ การ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้ หักบัญชี เงินฝากหรื อบัญชี บตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า” ซึง่ การให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ บงั คับ
และให้ คงมีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยแจ้ งไปยังบริ ษัทจัดการหรื อสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและ
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไว้ ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุในแบบคาขอดังกล่าว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อ บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่ บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น และจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อซึ่งจะต้ อง
ไม่ต่ากว่าครัง้ ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชี
เงินฝากหรื อบัญชีบตั รเดรดิตของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ดเพื่อซื อ้ หน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที่ผ้ สู งั่ ซื ้อได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรง
กับวันหยุด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชี เงินฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตของผู้สงั่ ซือ้ ในวันทาการถัดไปเพื่อซือ้
หน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้
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อนึง่ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหักบัญชีที่เรี ยกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเป็ นภาระของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกคาขอยกเลิกการใช้ บริ การและกรอก “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า ” ฉบับใหม่
(5) บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยูก่ บั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และ
ใช้ อ้างอิงได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี ) และ/หรื อ ประกาศในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ การด าเนิ น การและหลัก เกณฑ์ ต้ อ งเป็ นไปตามที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
นันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณี ที่มีข้อขัดข้ องของระบบการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บเงิ นค่าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อ ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยง
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีบตั รเครดิตเป็ น
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

42

6.2.2.8 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน และ/หรื อ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
6.2.3

การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

6.2.3.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ งั่ ซื ้อ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของบริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ที่รับคาสัง่ ซื ้อภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ด
ไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
- ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึ่ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง ให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่ มเติมโครงการ โดยจะติ ดประกาศ ณ ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ ภายในวันทาการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
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(3) ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผ้ ูสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตัง้ โดย
บริ ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มจานวนจะหักกลบลบหนี ้กับ
บริ ษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนไม่ได้
6.2.3.2 ATM (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่า นระบบเอทีเอ็มเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.3 TELE-BANK (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงิน
ในบัญ ชี เ งิ น ฝากเป็ นจ านวนที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ระบุไ ว้ แ ละโอนเงิ น จ านวนดัง กล่า วมายัง บัญ ชี สั่ง ซื อ้ หรื อ บัญ ชี ก องทุน ที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.4 ไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวนที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน โดยชาระเป็ นเช็ ค ดราฟต์ เช็ ค
ธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิ นธนาคารหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการ
เปิ ดขึ ้น
6.2.3.5 INTERNET (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็ น
จานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.6 หักบัญชี (ถ้ ามี)
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงิ นฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “หนังสือยินยอม
ให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า ” เท่านันเพื
้ ่อซื ้อหน่วยลงทุนหาก
เงินในบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงิน
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ฝากหรื อ บัญ ชี บัต รเครดิ ต มี ไม่เ พี ย งพอที่จ ะซื อ้ หน่ว ยลงทุน ได้ ค รบตามที่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน ระบุไว้ ทัง้ หมด บริ ษั ท จัด การจะ
ดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุใน“หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า “ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชี
เงินฝากในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเป็ นจานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6.2.3.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็ นจานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อ
บัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.8 การชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษั ท จัด การอาจเพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารช าระเงิ น ค่า ซื อ้ หน่ว ยลงทุน โดยวิธี ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนในข้ อ 6.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรั กษาเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนไว้ ในบัญชี เงิ นฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชี
เดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วน
สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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6.2.4

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและเพิ่ม
จานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่า
หน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีจานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อพร้ อมเงิน
ค่าซื ้อเต็มจานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6.2.5

การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินชาระ
ค่า ซื อ้ ในส่วนที่ ไม่ได้ รับ การจัด สรรโดยออกเป็ นเช็ ค ขี ดคร่ อ มเฉพาะสั่งจ่ า ยชื่ อ ผู้สงั่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน และจัด ส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยูใ่ นใบคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรนัน้
6.2.6

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดารง
สัดส่วนตามที่กฎหมายกาหนด หรื ออาจจะมีผลทาให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
6.2.6.2 กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามควา ม
เป็ นจริ ง
6.2.6.3 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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6.2.6.4 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนเงิ นทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงิ นที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนาไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
กองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนาเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
6.2.6.5 กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนิน การตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุน
6.2.6.6 กรณี ที่ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ท าให้ หรื อจะทาให้ บุค คลหรื อกลุ่มบุค คลเดี ยวกันใดตามที่ กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นหรื อมี
ข้ อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
6.2.6.7 กรณี อื่ น ๆ ตามที่บ ริ ษัท จัด การเห็ น ว่า มี ความจ าเป็ นในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรื อ กฎระเบีย บที่เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
6.2.7

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี

ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทจัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
ชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประจาตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องตามข้ อ 5.2.6 ทังหมด
้
6.2.8

วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่ มทาการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครัง้ แรกภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
บริ ษั ท จัด การก าหนดให้ วัน ท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน เป็ นวัน ท าการตามปกติ ข องบริ ษั ท จัด การ และ /หรื อ วัน ท าการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่
บริ ษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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7.

การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

7.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริ ษัทจัดการ -

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : ไม่มี
7.3 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 7.6.1 วัน และเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนในการรับซื ้อคืน หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ ผู้ขายคืน จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัด เจนพร้ อมทัง้ ยื่นเอกสารที่
เกี่ยวข้ องตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด มายังบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืน หน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่
ต้ องการขายคืน หรื อจะระบุเป็ นจานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืน ตามจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.8 หรื อ 2.9 แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ จานวนเงิ นดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวน
หน่ว ยลงทุน ที่ จะขายคืน ในใบค าสั่งขายคื นมากกว่า จ านวนหน่วยลงทุนที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่ บัน ทึก โดยนายทะเบี ย น
หน่วยลงทุน หรื อระบุจานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการ
รั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน (ถ้ า มี) ซึ่ง ค านวณจากจานวนหน่ว ยลงทุนทัง้ หมดที่ป รากฏอยู่ใ นรายการที่บัน ทึก โดยนายทะเบี ย น
หน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12
(4) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตาม
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ข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวัน ทาการรั บซือ้ คืน หน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10
(6) นายทะเบียนจะทาการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน สั่ง ขายคื น พร้ อมทัง้ ออกหนัง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบก ากับ ภาษี ส าหรั บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ูขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่
ในระหว่างการดาเนินการของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวัน
ทาการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการ
7.4.1.2 ATM (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
ก าหนด ซึ่ง ผ่า นความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การจะเริ่ ม รั บ ค าสั่ง ขายคื น
หน่ ว ยลงทุน ผ่า นเอที เ อ็ ม บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่ สานัก งานของ
บริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการ
แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
7.4.1.3 TELE-BANK (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
7.4.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
7.4.1.5 INTERNET (ถ้ ามี)
บริ ษัท จัดการอาจรั บ คาสั่งขายคื นหน่วยลงทุน ผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ต ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี การที่
บริ ษัทจัดการกาหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
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7.4.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.4.1.7 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
7.4.2

การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

การชาระเงินค่าซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10
(2) ในกรณีที่เป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อในต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินจากการดาเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชาระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรื อนาเข้ าบัญชีเงิ นฝากนี ้ ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถโอนหรื อนาเงินเข้ า
บัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 7.6
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษั ท จัด การก าหนดให้ วัน ท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน เป็ นวัน ท าการตามปกติ ข องบริ ษั ท จัด การ และ /หรื อ วัน ท าการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
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ดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน

:

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี
7.9 รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
8.

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

8.1 ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
-

บริ ษัทจัดการ

- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

8.2 รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยจะอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และกองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ า
กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนของกองทุน เปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ น ท์ และกองทุน เปิ ด ไทย เทรเชอรี สามารถท าการสับ เปลี่ย น
หน่วยลงทุนมายัง กองทุน เปิ ดปลายทางได้ จนถึ งวันท าการสุด ท้ า ยของการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ครั ง้ แรกของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
8.2.1 เงื่อนไขในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษั ท จัดการจะด าเนิน การน าเงิ นค่า ขายคื น หน่ว ยลงทุน ซึ่งได้ หัก ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้จะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษั ทจัดการ โดยจะต้ องเป็ น
กองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทาการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป
มาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ ในการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการทารายการ
ภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริ ษัทจัดการเป็ นรายกรณี
อนึ่ ง ในการท ารายการสับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน ใดๆ ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ท าการเปิ ดบัญ ชี ก องทุน ผ่า นตัว แทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทารายการสับเปลีย่ นได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระบบงานของตัวแทนที่ทาการเปิ ดบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) และ/หรื อการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้ การบริ หาร
จัดการของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวันและเวลา
เดียวกันกับการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และ
กองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
8.2.3 ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนจะกาหนดราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทาการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่
เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5 วิธีการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ สับเปลีย่ นได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐาน
ใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึก โดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน
(4) ในกรณี การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงิ นขันต
้ ่าในการสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางจากบริ ษัทจัดการ
(5) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุ นเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
(5.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทาการถัดจากวันที่มีการกาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลีย่ นออกดังกล่าว และจะเพิ่ม
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางในวันทาการถัดจากวันที่มีการกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยน
เข้ าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
(5.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางในวัน
ทาการถัดจากวันที่มีการกาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสาหรับการสับเปลีย่ นในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทาการถัดจากวันที่มีการกาหนดราคา
ขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลีย่ นเข้ าดังกล่าวสาหรับการสับเปลีย่ นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(6) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ สั่ง สับ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุน จะเพิ ก ถอนรายการสับ เปลี่ ย นไม่ ได้ หากรายการดัง กล่า วนัน้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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8.2.6

การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
9.

การชาระค่ ารั บซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยจะดาเนินการตาม
วิธีการดังนี ้
9.1 บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์อื่นที่จะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คานวณในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
9.2 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
9.2.1 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่าน้ อยกว่าจานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่ว ยลงทุน จะได้ รั บ จากการขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะโอนหลัก ทรั พ ย์ ที่ ค านวณได้ ต ามข้ อ 1 ให้ กับ ผู้ข ายคื น
หน่วยลงทุน และทาการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทาการจ่ายส่วนต่างให้ กับ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทาการใดถัดจากวันนัน้
9.2.2 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่ามากกว่าจานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่ว ยลงทุน จะได้ รั บ จากการขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะโอนหลัก ทรั พ ย์ ที่ ค านวณได้ ต ามข้ อ 1 ให้ กับ ผู้ข ายคื น
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั กองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
จะกาหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้ แก่ผ้ ู ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้ วย
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
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9.3 กรณี ที่ มี ผ้ ูข ายคื น หน่ ว ยลงทุน ที่ รั บ ค่ า ขายคื น หน่ว ยลงทุน ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น แทนเงิ น มากกว่า 1 ราย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเป็ นผู้จัดสรรหลักทรั พย์ หรื อทรั พ ย์ สินอื่นนัน้ ให้ กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีการ
ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรื อยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้ อ 9.2.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ
อื่นแทนเงินที่มีจานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ อยที่สดุ ก่อนตามลาดับ
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้
แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า เกิดกรณี
ที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
10.2 ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นหรื อในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จั ด การพบว่ า ราคารั บ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรื อ 10.2 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่ อ นก าหนดช าระค่ า ขายคื น ได้ ไม่ เ กิ น สิ บ วัน ท าการนับ แต่ วัน ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคื นหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10 .1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.2 ต่อสานักงานโดยพลัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อ นก าหนดช าระค่า ขายคื น หากมี ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ในช่ ว งเวลาดัง กล่า วให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนหรื อไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง
11.1 บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อคาสัง่
ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อคาสัง่ ขายคืน หรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทาไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) หากกองทุน รวมได้ ลงทุนในหลัก ทรั พย์ หรื อทรั พ ย์ สินในต่างประเทศ และมีเ หตุการณ์ ดัง ต่อ ไปนีเ้ กิ ด ขึน้ ซึ่งก่ อให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2.

การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ

3.

การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย

(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
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11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์ จะไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้ แสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1
(1), (2) และ (3) เกินหนึง่ วันทาการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรั บ ค าสั่ง ซื อ้ ค าสั่ง ขายคื น หรื อ ค าสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุ น ของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื ้อ
คืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรั บคาสัง่ ซือ้
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับ คาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16.4 และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
คาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.4 ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทาการ
ของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับวัน
ดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการก่อนถึง
วันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)
12. การหยุดขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
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แล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรั บ
คาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
14. การจ่ ายเงินปั นผล
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3 กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
ระบุรายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่าง
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.058 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั
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15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

: ไม่มี

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :

ไม่มี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
-

ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ตามจานวนที่จ่ายจริ ง

(1) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ค่าจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การเผยแพร่ ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนากองทุนรวม ไม่เกินร้ อยละ 0.5
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(2) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
น เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตังกองทุ
้
น และค่าจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที่ปรึกษาทนายความในช่วงการจัดตังกองทุ
้
น เป็ นต้ น
(3) ค่าจัดทา และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทกุ
รอบปี บัญชี ค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทาค่าพิมพ์ และค่าจัด ส่งรายงานประจาปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี หรื อหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง
(4) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่าไปรษณียากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
(5) ค่าจัดทา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุนรวม
(6) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรื อขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ ามี)
(7) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวม เช่น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใด ๆ ของกองทุนรวม
(8) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(9) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(10) ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
(ถ้ ามี)
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากัน
ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากัน
ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของบริ ษัทจัด การ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

มี

รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง

:

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง

:

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากัน
ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
10 บาทต่อจานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อเศษของ 500 หน่วย ที่ทาการโอน โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนใน
วันที่ยื่นคาขอให้ ทารายการดังกล่าว
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
- ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ กระทบต่อผลประโยชน์สว่ นรวมของกองทุนรวม โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการดังกล่าว
- ค่าธรรมเนีย มการโอนเงิ นสาหรั บการเฉลี่ยเงิ นคื นให้ แก่ผ้ ูถือ หน่ว ย ในกรณี เลิกโครงการเพื่อ เข้ า บัญชี เงิ น ฝากของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กาหนด
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
15.4 วิธีการคานวณและการตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามข้ อ 15.2.6 (1) ถึง (9) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการด้ วย
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรื อเฉลี่ยตัดจ่าย
เป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
15.5 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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(2) กรณีที่บริ ษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย บริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็ น
แบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าร้ อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทโดยคานวณตาม
มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงตามข้ อ (1) (2) และ (3) บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเปลีย่ นแปลง
15.6 หมายเหตุ : ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและ

ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
16.1 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
: ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในการคานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ณ วัน
ทาการที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทังนี
้ ้ หากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมประกาศกาหนดให้ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ใช้ อ้างอิงได้ ในภายหลัง ให้ เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคม และ/หรื อตามที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ
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16.2.2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายใน 1 วันทาการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการ
ตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้
ภายในวันทาการที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทาการถัดไป
ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ใ นการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการ
ตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุใ ห้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทาการที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายใน 2 วัน
ทาการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อ กองทุน หลัก มี วัน หยุด ท าการตรงกับ วัน ท าการของกองทุน และ/หรื อ มี วัน หยุด ท าการต่อ เนื่ อ งกัน จนเป็ นเหตุใ ห้
บริ ษั ทจัด การไม่สามารถประกาศมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ แ ละมูลค่าหน่วยลงทุน ได้ ภายในวันทาการถัดจากวันท าการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริ ษัทจัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ น
เหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันทาการถัดจากวัน
ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริ ษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.2.3 และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ (3)
จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วย
หรื อไม่ก็ได้
กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

63

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ย น
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจหยุดคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
และในกรณีที่มีเหตุให้ บริ ษัทจัดการต้ องยกเลิกกองทุนรวม บริ ษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
16.2.3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการ
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (2)
(4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (1) ถึง (4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ด
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจั ดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณี ที่ ร าคาหน่ว ยลงทุน ที่ ไม่ถูก ต้ อ งต่า งจากราคาหน่ว ยลงทุน ที่ ถูก ต้ อ งน้ อ ยกว่า หนึ่ง สตางค์ หรื อ ต่า งจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทาและส่ง
รายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้
มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดย
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
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(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ มีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั ง้ ต่อ ไป เช่น การกาหนดอัต ราดอกเบีย้ ผิ ดพลาด เป็ นต้ น บริ ษั ท จัด การจะแก้ ไขราคาหน่ว ยลงทุน ให้ ถูกต้ อ งนับ แต่วัน ที่
บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
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(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงานการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุ มได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3.

ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากั บ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
นันและจ่
้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม
เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่ าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
นันและจ่
้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม
เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
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ครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท
บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศการแก้ ไข
ราคาตามข้ อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงิ นชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูซื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง
17.1 ชื่อบริ ษัทจัดการ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4 ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5 ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

:

17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน:

ไม่มี

ไม่มี

17.6 ผู้สอบบัญชี :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อ
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
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รายละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อ
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8504 โทรสาร. 0-2294-2345
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.3 รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
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19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
19.1 บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการดาเนินการ
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
19.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หากมิได้ ก ระทาตามมติโดยเสียงข้ างมากของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัดการกองทุน รวมหรื อ วิ ธี จัด การกองทุน รวมได้ ก ระท าตามมติ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วันที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่าง
น้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
แล้ วแต่กรณี
19.3 การแก้ ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิ นร้ อยละ 55 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสีย งข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใ นมาตรา
129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่นๆ
20.1 การกู้ยืมเงินหรื อการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
ในกรณีที่กองทุนรวมเปิ ดมีเหตุจาเป็ นต้ องบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชั่วคราว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรื อเข้ า
ทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
(2) ระยะเวลาการชาระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนต้ องไม่เกินเก้ าสิบวัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ณ สิ ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรื อการทาธุรกรรมการขาย
โดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
20.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนให้
บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื ออาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานัก งานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่
จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการ
จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.3 ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
นันให้
้ มีจานวนไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนันภายในสองเดื
้
อนนับแต่วนั ที่
ปรากฏกรณีดงั กล่าว หรื อดาเนินการเลิกกองทุนรวมนันทั
้ นที เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
20.4 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุค คล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนัน้
ด้ วย
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
20.5 ตัวชี ้วัด (Benchmark) : กองทุนนี ้จะเปรี ยบเทียบกับดัชนี MSCI Japan SMID Cap Index ซึ่งเป็ นดัชนีที่เปรี ยบเทียบผล
การดาเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจ ารณากาหนดเกณฑ์ มาตรฐานหรื อตัว ชี ว้ ัดผลการดาเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปั จจัยภายนอก
เช่น ผู้ให้ บริ การดัชนีมีการยกเลิกการคานวณดัชนีซงึ่ กองทุนมีการนาดัชนีนนมาใช้
ั้
เป็ นตัวชี ้วัด หรื อการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดตามที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าถึงการเปลี่ยนแปลง
ตัวชีว้ ัดในการเปรี ยบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
20.6 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
20.7 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.6 มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น

กองทุนเปิ ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟั นด์

71

(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณียกเว้ นให้ โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้ แก่กรณีดงั ต่อไปนี ้ กรณีที่มีเหตุ
จาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.6 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ า
สิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่ าว ให้
สานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่
ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม

2.

การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.7

(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วน
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม
20.8 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบี อาทิ
เช่น ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 20.9 หรื อในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการหรื อกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กาหนดนโยบายหรื อแนวการดาเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรื อ
กฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดเงื่อนไขสาหรั บการเปิ ดบัญชีแ ละการทาธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุม่ ยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ ที่
ทาการของ บริ ษัทจัดการ
20.9 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงิ นที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศ
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สหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษี ในสหรั ฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ ังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ น
ต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ
ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุน
รวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิ น ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทาธุรกรรม
ทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุน
ต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัด การ) จึงเข้ าผูก พันตนเพื่อ ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ แ ละข้ อ กาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ) จึงขอสงวนสิทธิ ในการ
ดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น )ที่มีอยู่
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ในบัญชีทงหมดของ
ั้
ผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรั ฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น
รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง(ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน)
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ เกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถื อเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุน มีการดาเนินการที่ ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งอัน จะท าให้ ก องทุน อาจต้ อ งถูก หัก ณ ที่ จ่ า ย หรื อ ถูก ปิ ดบัญ ชี ธ นาคารตามที่ ก ล่า วแล้ ว ข้ า งต้ น ซึ่ง ในทางปฏิ บัติ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว
หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้
การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้
ไม่วา่ ในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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