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คำจำกัดควำม
ในโครงกำรฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อควำมจะแสดงให้ เห็นเป็ นควำมหมำยอย่ำงอื่น คำจำกัดควำมต่ำงๆ ให้ มีควำมหมำย
ตำมที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล
กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล
หน่ วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม ซึ่ง
ในที่นี ้คือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริ ษัทจัดกำร
วันทำกำรซือ้ หน่ วยลงทุน (Subscription Date) หมำยถึง วันที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้
ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำร
วันทำกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Date) หมำยถึง วันที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สำมำรถทำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำร
ผู้สนับสนุ นกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน หมำยถึง บุคคลที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่ขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ ได้ แก่ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
มูลค่ ำหน่ วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำร
ที่คำนวณ
รำคำขำยหน่ วยลงทุน (Subscription Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน บวกด้ วย ส่วน
ต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และบวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
รำคำรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และหักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ค่ ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน (Front-End Fee) หมำยถึงค่ำธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บจำกผู้ซือ้
หน่วยลงทุน โดยจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุนเป็ นฐำนในกำรคำนวณ (ถ้ ำมี)
ค่ ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-End Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บจำกผู้ขำย
คืนหน่วยลงทุนโดยจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นฐำนในกำรคำนวณ (ถ้ ำมี)
ส่ วนต่ ำงค่ ำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Spread) หมำยถึง ส่วนต่ำงที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนในกรณีที่มีกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) กล่ำวได้ ว่ำส่วนต่ำงค่ำรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนนี ้ โดยหลักคือค่ำชดเชย
ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหน่วยรำยที่ทำกำรขำยคืน อนึ่ง ส่วนต่ำงค่ำรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนนี ้ จะถูกนั บ
รวมเข้ ำเป็ นรำยได้ อื่นๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ มีสว่ นในกำรได้ รับผลประโยชน์จำกกำรนี ้แต่อย่ำงใด
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ส่ วนต่ ำงค่ ำขำยหน่ วยลงทุน (Subscription Spread) หมำยถึง ส่วนต่ำงที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจำกผู้ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณี
ที่มีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดกำรเสนอขำยครั ง้ แรก (ถ้ ำมี) กล่ำวได้ ว่ำส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุนนี ้คือส่วนค่ำชดเชย
ต้ นทุน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ ที่มีกำรเปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน อนึ่ง ส่วนต่ำงค่ำขำย
หน่วยลงทุนนี ้ จะนับรวมเข้ ำเป็ นรำยได้ อื่น ๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ มีส่วนในกำรได้ รับผลประโยชน์จำกกำรนี ้แต่
อย่ำงใด
แก้ ไขรำคำย้ อนหลัง หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง โดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลัง
ตังแต่
้ วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อ้ หรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง หรื อกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนกำร
เพิ่มหรื อลดจำนวนหน่วยลงทุน
ควบกองทุนรวม หมำยถึง กำรควบกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ ำเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตังกองทุ
้
นรวม
ใหม่ขึ ้นมำเพื่อซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ ำที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
รวมกองทุนรวม หมำยถึง กำรรวมกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ ำเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอน
ซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ ำที่ของกองทุนรวมที่โอนมำเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
ควบรวมกองทุน หมำยถึง กำรควบกองทุนรวมหรื อกำรรวมกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
ใบแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์ อ้ำงอิง หมำยถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ที่ออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนและใช้ เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต . หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนั กงำน หรื อ สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมำคม หมำยถึง สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริ ษัทที่มีห้ นุ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกำร หมำยถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์
หรื อบริ ษัทมหำชน จำกัด ที่มีลกั ษณะตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
กลุ่มกิจกำร หมำยถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ สภำวิชำชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำงบ
กำรเงินรวม
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
คนสหรั ฐอเมริ กำ (US Person) หมำยถึง US Person ตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้ กฎหมำย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933 (ซึง่ ควำมหมำยคำว่ำ “US Person” อำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครำวๆ)
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โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

1.

ชื่อบริษัทจัดกำร

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดกำร

:

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ)

:

Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund

1.3. ชื่อย่อ

:

MIX-D1585

1.4. ประเภทโครงกำร

:

กองทุนเปิ ด

1.5. ประเภทกำรขำย

:

ขำยหลำยครัง้

1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร

:

ไม่กำหนด

1.7. อำยุโครงกำร

:

- ปี - เดือน - วัน

1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ)

:

-

1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร)

:

(1) บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะยุติโครงกำร ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถระดมทุนได้ ครบ หรื อลงทุนได้ ครบแต่ไม่สำมำรถ
ลงทุนได้ ตำมวัตถุประสงค์ได้ อย่ำงเหมำะสม และ/หรื อเมื่อพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ
กรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด เช่น มีควำมผันผวนในเรื่ องผลตอบแทนจำกกำรลงทุน หรื อเศรษฐกิจและกำรเงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงิ นให้ กับผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร โดยถื อว่ำได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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(2) บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงกำรเมื่อมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมด
้
โดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของ
หน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดลดลงในวั
้
นทำกำรใดจนทำให้ ไม่สำมำรถลงทุน และ/หรื อบริ หำรจัดกำรกองทุนให้ เป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ อย่ำงเหมำะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ ว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือ
ว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1.10. ลักษณะโครงกำร

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจั ดกำรกองทุ นรวม มู ลค่ ำที่ ต รำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขำย:
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร

:

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร)

:

2,000,000,000 บำท

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุน
เกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงกำร
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บำท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน

:

200,000,000 หน่วย

2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก

:

10 บำท

2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

2,000 บำท

2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กำหนด

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน

:

ไม่กำหนด

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน

:

ไม่กำหนด

2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ

:

ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ

:

ไม่กำหนด
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2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม

:

บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ไว้ ที่สำนักงำนของบริ ษัท
จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)

3. วัตถุประสงค์ ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำย
กำรลงทุน ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ ประเภท
และอัตรำส่ วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อเป็ นกำรระดมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และผู้ลงทุนที่ต้องกำรลงทุนในกองทุนระยะปำนกลำงถึงระยะยำว ทั ง้ นี ้ เงินที่ได้
จำกกำรระดมทุนส่วนหนึ่งจะเป็ นกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อเงินฝำก และอีกส่วนหนึ่งจะ
นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐำนดี
3.2. ชนิดกองทุนรวม :

ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :

พิเศษ

3.4. นโยบำยกำรลงทุน :

ผสมแบบกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน

3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :

ไม่มี

3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ กำรลดควำมเสีย่ ง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. ลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนน้ อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (Specific Fund)

3.9. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
“กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล” เป็ นกองทุนที่มี นโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน
และ/หรื อเงินฝำก ทังนี
้ ้ ในส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน จะมีสดั ส่วนกำรลงทุน ประมำณร้ อยละ 0 - 15 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ตำมควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนดังกล่ำวอำจมีกำรเพิ่มได้ โดย
จะเพิ่มไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุน ดังนัน้ กำรลงทุนของกองทุนในตรำสำรทุนโดยเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลำบัญชี จะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
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กฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีตรำสำรดังกล่ำวเป็ น Subordinated Debt จะต้ องได้ รับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร
(Issue rating) อยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) เท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ กองทุนอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
(Hedging)
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured notes) หรื อ Credit Linked Note
และจะไม่ลงทุน ในตรำสำรแห่ง หนี ท้ ี่มีอ ัน ดับ ควำมน่ำ เชื่ อ ถื อ ต่ำ กว่ำ ที่สำมำรถลงทุน ได้ (Non-investment grade)
ตรำสำรแห่งหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรื อตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีอนั ดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรแห่งหนี ้นันได้
้ รับกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนัน้ และ/หรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทที่
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เฉพำะกรณีที่ตรำสำรแห่งทุนนันเป็
้ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ อันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ หมำยรวมถึงอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร ผู้ออกตรำสำร คู่สญ
ั ญำ
ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน
โดยผู้จดั กำรกองทุนจะเป็ นผู้จดั สัดส่วนกำรลงทุน ตำมควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ และพิจำรณำถึงควำม
จำเป็ นของกำรจัดหำ และ/หรื อเลือกสรรวิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของกองทุน อย่ำงไรก็ดี ในกรณี ที่สถำนกำรณ์กำร
ลงทุนไม่ปกติ หรื อผันผวน เช่น รำคำตลำดของหลักทรัพย์มีควำมผันผวน และ/หรื อผู้ลงทุนทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนมำก เป็ นต้ น จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดกำรอำจไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งทุนตำมที่
กำหนดไว้ ในโครงกำรได้ บริ ษัทจัด กำรจะแจ้ งเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ ้นดังกล่ำว พร้ อมทังรำยงำนสั
้
ดส่วนกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไป
ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ อย่ำงไรก็ดี กำรไม่ดำรงสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวมิได้
เกิดจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนเพิ่มเติม
3.10. กำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
3.11. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ไม่มี
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำง
ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. มีประกำศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น บริ ษัทจัดกำร
จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดังกล่ำว
3.12.1.1 ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตรำสำร หรื อสัญญำ ที่เสนอขำยในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญำเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ดังต่อไปนี ้
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(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรื อของกองทุนรวมอื่นที่ มี
นโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(3.1) กำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient portfolio management)
(3.2) บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจำนวนที่
เพียงพอต่อมูลค่ำกำรใช้ สทิ ธิตำมตรำสำรดังกล่ำว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรนัน้ ทังนี
้ ้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้น
(5)

ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตรำสำรแห่งทุนตำมข้ อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรื อ (4)

ทังนี
้ ้ กำรทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดกำรต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
3.12.1.2 ตรำสำรแห่งหนีใ้ นประเทศ ได้ แก่ หลักทรั พย์ ตรำสำร หรื อสัญญำที่เสนอขำยในประเทศ หรื อมีผ้ ูออกห รื อ
คูส่ ญ
ั ญำเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ดังต่อไปนี ้
(1)

ตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ำยเงินฝำก ได้ แก่

(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก ศุกูก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ธนำคำร
พำณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภท กำรให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้
ออก ซึง่ กำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถำมหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผู้ออกตรำสำรอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดั บควำมน่ำเชื่อถือ
ของผู้ออกตรำสำร ต้ องเป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ มำจำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย
หรื อ
(ข) อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของผู้รั บ รอง ผู้รั บ อำวัล ผู้ส ลัก หลัง หรื อ ผู้ค ำ้ ประกัน อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สำมำรถลงทุน ได้
(investment grade) ทังนี
้ ้ โดยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยใต้ ชื่อ Standard &
Poor หรื อ Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถำบันอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพิ่มเติม
(2)

ตรำสำรแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่

(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย อันได้ แก่
(ก)

ตัว๋ เงินคลัง
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(ข)

พันธบัตรรัฐบำล หรื อพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิ น ศุกูก หุ้นกู้ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรื อ
กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล หรื อผู้ค ้ำประกัน
(2.2) ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อันได้ แก่ ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ
องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรื อองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู้
ออกหรื อผู้ค ้ำประกัน
ทังนี
้ ้ ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศดังกล่ำว ต้ องมีลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้
(1)

เป็ นตรำสำรขึ ้นทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย

(2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยกำหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุ คคลทัว่ ไปว่ำพร้ อมจะเสนอ
รำคำซื ้อและรับซื ้อตรำสำรนัน้ ในรำคำดังกล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำร
หนี ้ไทยกำหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยตลอดอำยุของตรำสำรนัน้ และ
(3)

เป็ นตรำสำรที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่เป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นตรำสำรที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร
หรื อของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ตรำสำรนันต้
้ องมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade) เท่ำนัน้
(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรเป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศ ตรำสำรนันต้
้ องมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยูใ่ นอันดับที่
สำมำรถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้ แรก หำกตรำสำรดังกล่ำวไม่มี
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) ตรำสำรนัน้
ต้ องมีบริ ษัทจัดกำรไม่ต่ำกว่ำ 3 รำยเป็ นผู้ซื ้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำร
(2.3) ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่ งหมำยถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ศุกูก หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภำพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตให้ เสนอขำยในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจำกัด หรื อที่
ออกภำยใต้ ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญำตโดยกระทรวงกำรคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรื อ
ที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชำระรำคำ
เต็มมูลค่ำที่เสนอขำยจำกผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ตรำสำรที่เปลีย่ นมือได้ ดงั กล่ำว ต้ องมีลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 3.12.1.2 (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม
(2.4) ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิง เป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.5) ตั๋วแลกเงิ น ตั๋วสัญญำใช้ เงิ น ศุกูก หุ้น กู้ หรื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น กู้ ที่เ สนอขำยในต่ำ งประเทศโดย
มีผ้ ูออกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่ำวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
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(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนดหรื อให้ ควำมเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลำดเงิน เป็ นต้ น
(2.7)
ธุ รกรรมกำรซื อ้ โดยมี สญ
ั ญำขำยคื น ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัด กำรต้ อ งปฏิบัติ ให้ เ ป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ ที่สำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(2.8) ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ 3.12.1.2 (1) หรื อข้ อ 3.12.1.2 (2.1)
(2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.6)
ทังนี
้ ้ กำรทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ต้ องมีลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.12.1.1 (5) วรรคสอง โดยอนุโลม
ในกรณีที่ตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ 3.12.1.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ อง
อยูใ่ นรูปอัตรำดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวเท่ำนัน้
กำรรับรอง รับอำวัล สลักหลัง หรื อค ้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.12.1.2 ต้ องเป็ นกำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทัง้
จำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้ ำงหรื อจำกัดควำมรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้ำประกันต้ น
เงินและดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.12.1.3 ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่ หุ้นกู้แปลงสภำพดังต่อไปนี ้
(1)

หุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

(1.1) เป็ นตรำสำรขึ ้นทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
(1.2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยกำหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่ำพร้ อมจะเสนอรำคำ
ซื ้อและรับซื ้อตรำสำรนัน้ ในรำคำดังกล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยกำหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยตลอดอำยุของตรำสำรนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำวในกำรเสนอขำยครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภำพนันต้
้ องมีลกั ษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) หรื อ
(ข) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีบริ ษัทจัดกำรไม่ต่ำกว่ำ 3 รำยเป็ นผู้ซื ้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภำยใต้
กำรจัดกำร
ในกรณีที่ห้ นุ กู้แปลงสภำพตำมวรรคหนึง่ มีกำรค ้ำประกัน กำรค ้ำประกันดังกล่ำว ต้ องเป็ นกำรค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ย
เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(2)

หุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย

3.12.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
3.12.1.5 เงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย
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3.12.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้
(1) กำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient portfolio management)
(2) บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ
ต่อมูลค่ำกำรใช้ สิทธิ ตำมตรำสำรดังกล่ำว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรนัน้ ทังนี
้ ้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
3.12.1.7 สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลักเกณฑ์ ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
3.12.1.8 ทรั พย์ สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดี ยวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.7 โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3.12.2.
- ไม่มี –

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :

3.13. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
3.13.1. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ :
บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตำมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งบำงอัตรำส่วนกำรลงทุน
หรื อทังหมดจะไม่
้
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศกำหนดไว้ สำหรับ
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่เป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรณีที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะ
ลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย รำยละเอียดอัตรำส่วนกำรลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
3.13.1.1 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรภำครัฐไทยตำมข้ อ 3.12.1.2 (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยไม่ จำกัดอัตรำส่ วน
3.13.1.2 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้ อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนั ดับควำม
น่ำเชื่อถืออยูใ่ น 2 อันดับแรก หรื อสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีสนิ ค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดย
ไม่ จำกัดอัตรำส่ วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่ำตรำสำรนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ล่วงหน้ ำซึง่ ระบุเวลำ
แน่นอน (auto redemption)
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3.13.1.3 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกข้ อ 3.13.1.2 หรื อสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำที่มีสนิ ค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก
หรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครั ฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้ อ งไม่ เ กิน ร้ อยละ 20 ของมูลค่ำ
ตรำสำรนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ล่วงหน้ ำซึ่งระบุเวลำ
แน่นอน (auto redemption)
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตรำสำรตำมวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญำรำย
ดังกล่ำวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ เหล่ำนั น้
รวมในอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวด้ วย
3.13.1.4 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้
ซึง่ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกันหรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะธนำคำรหรื อบริ ษัท
เงินทุนรำยนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตรำสำรแห่งหนี ้ในประเทศ ตำมข้ อ 3.12.1.2
(2) ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตำมข้ อ 3.12.1.3
(3) เงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย
(4) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งธนำคำรหรื อบริ ษัท
เงินทุนรำยเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1) ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.13.1.6 (1) (2) หรื อ (3)
(2) ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.13.1.7 (1)
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝำกในนิติบคุ คลตำมวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน มิให้ นบั มูลค่ำของ
เงินฝำกดังกล่ำวรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่
3.13.1.5 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย
ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำรำยนันไม่
้ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตรำสำรแห่งหนีใ้ นประเทศ ตำมข้ อ 3.12.1.2 เฉพำะที่มี อันดับควำมน่ำเชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอันดับที่ สำมำรถลงทุน ได้
(investment grade) ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
(2) ตรำสำรกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุน ตำมข้ อ 3.12.1.3 ทัง้ นี ้ เฉพำะที่ มี อัน ดับ ควำมน่ำ เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สำมำรถลงทุน ได้
(investment grade)
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(3) สัญ ญำซื อ้ ขำยล่ว งหน้ ำ ตำมข้ อ 3.12.1.7 ที่ คู่สัญ ญำมี อัน ดับ ควำมน่ำ เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สำมำรถลงทุน ได้
(investment grade)
ตรำสำรแห่งหนี ้ตำม (1) มิให้ หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ น หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ
3.12.1.2 (2.6)
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ บุคคลรำยเดียวกันเป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1) ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.13.1.6 (1) (2) หรื อ (3)
(2) ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.13.1.7 (1)
3.13.1.6 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย
ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำรำยนันไม่
้ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ตำมข้ อ 3.12.1.1 ที่บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรื อคู่สญ
ั ญำ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตรำสำรแห่ง
ทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรให้ เหตุแห่งกำรเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดังกล่ำวอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้ วยกำรรับ
หุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตำมข้ อ 3.12.1.6 ที่อนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุน
ได้ (investment grade)
ตรำสำรแห่งทุนตำม (1) มิให้ หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตรำสำรแห่งทุนตำมข้ อ 3.12.1.1 (2)
3.13.1.7 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4
ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตำมอัตรำส่วนดังต่อไปนี ้
(1) กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อ
คู่สญ
ั ญำ ต้ องมีมูลค่ำรวมกันทัง้ สิ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) กำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตำม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออกผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ควำมในวรรคหนึง่ มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้น
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.13.1.8 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่ กิจกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจกำรนันไม่
้ เกินอัตรำอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
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(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตรำที่คำนวณได้ จำกน ้ำหนักของกลุม่ กิจกำรดังกล่ำวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนนัน้ ทัง้ นี ้ ตัวชี ว้ ัดดังกล่ำวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ ประกอบของดัชนี ที่มีกำรเผยแพร่ อย่ำง
กว้ ำงขวำงและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนัน้
3.13.1.9 กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทในกลุม่ กิจกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หำกทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในกำรคำนวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ นันโดยมี
้
มลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้อ อก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคูส่ ญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของน ้ำหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในตัวชี ้วัดและร้ อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตรำส่วนที่กำหนด
ไว้ ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 ข้ อ 3.13.1.6 และข้ อ 3.13.1.7 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.13.1.10 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้น นอกจำกอัตรำส่วนที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.13. นี ้แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุก
กองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิด ชอบดำเนินกำร ต้ องไม่ถึงร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทนัน้ เว้ นแต่เป็ นกำรได้ มำเนื่องจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.13.1.11 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่บคุ ค ล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เป็ นจำนวนที่มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่ เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี หรื อในรอบอำยุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 1 ปี
(1) ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนำคำรพำณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
(6) สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนำคำรต่ำงประเทศ
กำรคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1) เงินฝำกในบัญชีเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์ สินที่คู่สญ
ั ญำในธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืนโอนกรรมสิทธิ์ ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
อัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งมิให้ นำมำใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอำยุโครงกำรของกองทุนรวมที่มี
อำยุโครงกำรตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป

กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

13

3.13.1.12 ในกรณีที่เงินฝำกหรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ำยเงินฝำกที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตรำส่วนที่
กำหนดตำมข้ อ 3.13.1.11 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวให้ มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกิน
ร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคำนวณ
อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวโดยเฉลีย่ ตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลำบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สินนันมี
้
มูลค่ำเป็ นไปตำมอัตรำส่วนดังกล่ำว
เมื่อบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทรำบ
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรำยงำนจำกบริ ษัทจัดกำรด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งได้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรเลิก
กองทุนรวมนัน้
3.13.1.13 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมำจำกปั ญหำควำมผันผวน
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทุนในวงกว้ ำงในรอบระยะเวลำบัญชีใด บริ ษัทจัดกำรอำจขอผ่อนผันต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ในช่วง
เวลำที่เกิดควำมผันผวนดังกล่ำวมำรวมคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้ อ 3.13.1.11 ได้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้
3.13.1.14 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13.1.15 ในกรณีของกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตรำส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรอื่ นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่ำนัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
3.13.1.16 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging)
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่ เกินมูลค่ ำควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่กองทุนมีอยู่
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3.13.1.17 ในกรณี ที่ กองทุน เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำโดยมิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลดควำมเสี่ย ง
(hedging) ให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ มีกำรกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจำนวนที่
เพียงพอต่อมูลค่ำสุทธิที่กองทุนอำจมีภำระต้ องชำระหนี ้หรื อชำระค่ำสินค้ ำเมื่อสิ ้นสุด สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (fully covered)
ไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญำนัน้ ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
3.13.1.18 บริ ษัทจัดกำรอำจทำธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืนในนำมกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำธุรกรรมรวมกันทั ้งสิ ้น
ไม่ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คำว่ำ “มูลค่ำธุรกรรม” ตำมวรรคหนึง่ หมำยควำมว่ำ รำคำซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจำกธุรกรรมกำรซื ้อโดยมี
สัญญำขำยคืน จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
3.13.1.19 บริ ษัทจัดกำรอำจทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่ำ ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ทัง้ นี ้ กำรค ำนวณมูลค่ำ ธุ ร กรรมดัง กล่ำ ว บริ ษั ท จัด กำรจะค ำนวณโดยใช้ มูลค่ำ
หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่ำธุรกรรมดังกล่ำว
3.13.1.20 ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ ำทำธุรกรรม มีมลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนดใน
ข้ อ 3.13.1.19 หำกต่อมำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มูลค่ำเกิ นอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยมิได้ เกิดจำกกำรทำธุรกรรม
เพิ่มเติม บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่ง
รำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์นนั ้
มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.13.1.21 บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อธุรกรรมกำร
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้ นบั มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงของใบแสดง
สิทธิ ดงั กล่ำว รวมในอัตรำส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้ำงอิงดังกล่ำวที่กำหนดในข้ อ 3.13 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้ำงอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจไม่นบั มูลค่ำของใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิ ดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอัตรำส่วนที่
คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญำที่กำหนดตำมข้ อ 3.13 ก็ได้
มูลค่ำ ของหลัก ทรั พ ย์ อ้ ำ งอิ ง ที่ น ำมำค ำนวณรวมในอัต รำส่ว นตำมวรรคหนึ่ง ให้ มี มูลค่ำ เท่ำ กับ มูล ค่ำ ใบแสดงสิท ธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณี ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้น หรื อ ใบแสดงสิทธิ ในกำรซือ้ หุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ บริ ษัท จัดกำรจะ
คำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่ำที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมตรำสำรนัน้ รวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำว
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(ข) นับมูลค่ำของหุ้นที่รองรับรวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับ
นันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่ำของหุ้นที่รองรับให้ ใช้ มลู ค่ำตำมรำคำตลำดของหุ้นนันซึ
้ ่งคูณกับค่ำเดลต้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแสดงสิทธิดงั กล่ำว แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่ำที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมตรำสำรนันรวมในอั
้
ตรำส่วนที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำว
(ข) นับมูลค่ำของหลักทรั พย์อ้ำงอิงรวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรั พย์ อ้ำงอิง โดยถื อเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้ำงอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงดังกล่ำวให้ ใช้ มลู ค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์อ้ำงอิงนัน้
ซึง่ คูณกับค่ำเดลต้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(4) ในกรณีของธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ กำรนับมูลค่ำของของหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมและมูลค่ำของธุรกรรมกำรให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
3.13.1.22 กำรค ำนวณมูลค่ำ กำรลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง สัญญำซื อ้ ขำยล่ว งหน้ ำ เพื่ อกำรคำนวณอัต รำส่ว นกำรลงทุน ตำม
ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.7 (1) ให้ นบั มูลค่ำที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งมีหน้ ำที่ต้องชำระตำม
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ รวมคำนวณในอัตรำส่วนของบุคคลที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่ก องทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
สัญญำนัน้ ในศูนย์ซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องคำนวณมูลค่ำและอัตรำส่วนตำมที่กำหนดในข้ อ
ดังกล่ำว
3.13.1.23 นอกจำกกำรคำนวณตำมข้ อ 3.13.1.22 แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ ูออกสินค้ ำของสัญญำ
ซื อ้ ขำยล่วงหน้ ำ หรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คำนวณ
อัตรำส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ ำนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพำะกรณีที่กำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเป็ นผล
หรื ออำจเป็ นผลให้ กองทุนมีควำมเสีย่ งต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ ำหรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำ
โดยให้ ใช้ มลู ค่ำตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) เป็ นมูลค่ำที่ใช้ ในกำรคำนวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ น
สัญญำออปชัน บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) ซึ่งคูณกับค่ำเดลต้ ำของ
สัญญำออปชัน
3.13.1.24 ในกำรคำนวณอัตรำส่วนตำมข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 ข้ อ 3.13.1.6 และข้ อ 3.13.1.7 (1) บริ ษัทจัดกำร
จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำดังกล่ำว หรื อคำนวณอัตรำส่วนผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ มีบคุ คลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน บริ ษัทจัดกำรจะเลือก
คำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกันรำยใดรำยหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ กำรคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกันตำมวรรคหนึง่ จะทำได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่ำวได้
ทำกำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทังจ
้ ำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้ ำงหรื อจำกัดควำมรับผิด
ของผู้สลักหลัง หรื อค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
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3.13.1.25 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทใดตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue)
หำกกำรใช้ สิทธิ นนจะเป็
ั้
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทดังกล่ำวมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดใน
ข้ อ 3.13 นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนที่เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ เฉพำะภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.13.1.26 ในกรณี ที่ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ 3.13 นี ้ หำกต่อมำตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อตรำสำร
กึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยเหตุดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขอัตรำส่วนให้ เป็ นไปตำมที่
กำหนดภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีกำรประกำศให้ ทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้ รับ
ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) ตรำสำรแห่งทุน นันในเวลำต่
้
อมำเป็ นตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่ำงแก้ ไขกำรดำเนินกำรให้ เหตุ
แห่งกำรเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
3.13.1.27 ในกรณี ที่ทรั พย์ สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรั พย์ สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกิ นอัตรำส่วนที่
กำหนดในข้ อ 3.13 นี ้ หำกต่อมำมีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมี
ไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.13.1.28 ในกรณี ที่กำรรั บชำระหนี ด้ ้ วยทรั พย์ สิน อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้น ที่บริ ษั ทใดเป็ นผู้อ อก เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเกิ นกว่ำร้ อยละ 25 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมประกำศที่กำหนดให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นกำรใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และกำรได้ มำซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มำหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ รับกำรยกเว้ นกำรทำคำเสนอซื ้อโดยกำร
ลดสัดส่วนกำรถือหุ้น หรื อลดกำรมีอำนำจควบคุม หรื อยื่นคำขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
ทังนี
้ ้ กำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะลดสัดส่วนตำมสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุน
ได้ มำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
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3.13.1.29 ในกรณี ที่ทรั พย์ สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรั พย์ สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกิ นอัตรำส่วนที่
กำหนดในข้ อ 3.13 นี ้ หำกต่อมำมีมูลค่ำเกิ นอัตรำส่วนดั งกล่ำว โดยไม่เข้ ำลักษณะตำมข้ อ 3.13.1.12 ข้ อ 3.13.1.20
ข้ อ 3.13.1.25 ข้ อ 3.13.1.26 ข้ อ 3.13.1.27 และข้ อ 3.13.1.28 และกำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรื อได้
ทรัพย์สนิ มำเพิ่มเติม บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่
บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.13.1.30 ข้ อจำกัดกำรลงทุนข้ ำงต้ นจะไม่นำมำใช้ บงั คับกองทุนเปิ ดที่ปรำกฏเหตุตำมหัวข้ อ “กำรเลิกโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม” และบริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนตำมหัวข้ อ “กำรดำเนินกำรของบริ ษัทจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวม”
สรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Total non-investment grade
Non-investment grade company limit
Investment grade company limit
Financial institution company limit
Individual fund limit
Total fund limit

3.13.2.

:
:
:
:
:
:

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

15
5
25
25
10
20

อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในต่ำงประเทศ :

- ไม่มี –

4.

กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :

ไม่มี

5.

กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :





บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
Internet
 Telephone Banking
บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)
บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด กำรจะเปิ ดให้ มี ก ำรจองซื อ้ หน่ว ยลงทุน “กองทุน เปิ ด ไทย มิ ก ซ์ 15/85 ปั น ผล” ในวัน ที่ . .................ระหว่ำ ง
เวลำ…….... (จะระบุไว้ ใ นหนัง สือชี ช้ วน) ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จ ะปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ก่อ นครบ
ระยะเวลำเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก หำกช่วงเวลำดังกล่ำวบริ ษั ทจัดกำรมียอดกำรจองสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบตำม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำย
ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดใด ให้ ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรนัน้ กำรทำรำยกำรภำยหลังเวลำที่กำหนด จะ
ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ ที่จะพิจ ำรณำข้ อมูล และเวลำกำรทำรำยกำรของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
5.2.2 วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และรำคำขำยหน่วยลงทุน
5.2.2.1 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำร จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อ
บัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 5.2.6 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี ” แนบ และจะต้ องกรอก
รำยละเอียดในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้ บริ กำรอื่น ๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
5.2.2.2 มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพันบำท) หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(1) รำคำขำยหน่วยลงทุน
รำคำขำยหน่วยลงทุน = 10 บำท + ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ ำมี)
(2) วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ และ/หรื อ
ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ โดยผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อ
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมวันและเวลำทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) และ/หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
5.2.2.3 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อสำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน (ถ้ ำมี) สำหรับมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อ และจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคูม่ ือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบ และ/หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กำรทำ
รำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน (ถ้ ำมี) และ/หรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทำงไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสำร หรื อวิธีอื่นใด ที่
บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด อำทิเช่น
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- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ำน www.uobam.co.th หรื อ
- ชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์ และ
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์กิ ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet
Banking) หรื อ
- บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
ซึ่งวิธีกำรหรื อช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรอำจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ กำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ ือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ ผู้สงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้ จำกคู่มือกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อที่บริ ษัทจัดกำรได้ ประกำศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้ บริ กำรในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มำก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิกำรขอใช้ บริ กำร และ/หรื อกำรขอหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติของธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดกำรให้ บริ กำร และ/หรื อปรับลด วิธีกำรหรื อช่องทำงดังกล่ำว ซึ่ง
จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม / หยุดกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ จะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
5.2.3 กำรรับชำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
หรื อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งสำมำรถชำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ
ผ่ำ นเคำน์ เ ตอร์ ธ นำคำรพำณิ ช ย์ และผ่ำ นช่ อ งทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนำคำร ได้ แ ก่ เทเลโฟนแบงก์ กิ ง้ (Telephone
Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด โดยวิธีกำรให้ เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร
5.2.3.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ คำสัง่ หัก
บัญชีธนำคำร ชำระผ่ำนบัตรเครดิต หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตำมวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยเพื่อบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวันที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.3.3 ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่ำ จะหักกลบลบ
หนี ้กับบริ ษัทจัดกำรไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรหรื อกองทุนรวมเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรให้ มีกำรหักกลบลบกันก็ได้
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5.2.3.4 ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น
- เช็ค ดรำฟต์ หรื อผ่ำนบัตรเครดิต บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อวันที่บริ ษัทจัดกำร
ได้ รับรำยงำนกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจำกผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) เป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดกำรจะต้ องทรำบผลกำรเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรื อกำรชำระผ่ำนบัตรเครดิตดังกล่ำวไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อยกเลิก และ/หรื อเลือ่ นวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไปเป็ นวันเดียวกันกับวันที่เรี ยกเก็บเงินได้
- กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และ/หรื อกองทุนเปิ ด
ไทย เทรเชอรี และ/หรื อกองทุนอื่นใด (กองทุนต้ นทำง) มำเข้ ำกองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล (กองทุนปลำยทำง) บริ ษัท
จัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงมำชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ ภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ที่ระบุในใบคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
5.2.3.5 บริ ษัทจัดกำรจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษำไว้ ในบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำร
นี ้ ซึง่ ดอกผล (ถ้ ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทังหมดจะน
้
ำเข้ ำเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.4

กำรจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.4.1 บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังนี ้
ก) กรณีสงั่ ซื ้อปกติ
จัดสรรตำมจำนวนที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระ บริ ษัทจัดกำรจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ข) กรณีสงั่ ซื ้อโดยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และ/หรื อกองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี
และ/หรื อ กองทุนอื่นใด
จัดสรรตำมจำนวนที่สงั่ ซื ้อ ตำมที่ได้ ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ยกเว้ น :- ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่ำวบริ ษัท
จัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้สงั่ ซื ้อโดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมวันที่ได้ รับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ใบคำส่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ดังนี ้
ก) กรณีสงั่ ซื ้อปกติ
พิจำรณำตำมวันที่สงั่ ซื ้อ และได้ รับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว
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ข) กรณีสงั่ ซื ้อโดยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และ/หรื อกองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี
และ/หรื อ กองทุนอื่นใด
พิจำรณำตำมวันที่ได้ รับใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรื อ วันที่ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันในวันเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมวิธีกำร ดังนี ้
1. จัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำ ของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดย
หำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 บัญชี บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้ เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้
2. จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้ อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บำท (หรื อ 100 หน่วย)
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย วนเป็ นรอบไปเรื่ อยๆ จนกว่ำจะครบตำมจำนวนเงินทุนของโครงกำรที่เสนอขำย
3. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 2 ทุกรำยได้ บริ ษัทจัดกำรจะใช้ วิธีสมุ่
รำยชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดสรรเต็มตำม
จำนวนที่จองซื ้อ
4. ในกรณีที่มีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก จนบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทุกรำยตำมข้ อ 1 ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรได้ บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยใช้ วิธีสมุ่ รำยชื่อคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อที่
ได้ รับเลือกจำกกำรสุม่ รำยชื่อตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
ทัง้ นี ้ ผู้สั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน รั บ รองที่ จ ะซื อ้ หน่ว ยลงทุน ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ หรื อ ตำมจ ำนวนที่ ได้ รั บ กำรจัด สรร โดยไม่
เปลีย่ นแปลงหรื อเพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว และยินยอมรับคืนเงิ นในกรณีที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
5.2.4.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อชื่อเสียงหรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะระงับ / ยกเลิก / เลื่อนวันสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
5.2.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระจำกผู้ซื อ้
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
5.2.4.4 สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สงั่ ซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
5.2.5 กำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตำ่ ง ๆ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี ้
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5.2.5.1 กรณีที่บริ ษัทจัดกำรประสงค์จะยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัท
จัดกำรสำมำรถยุติกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้
บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนทรำบกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่งภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิกำรขำย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้ กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมนันสิ
้ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สำนักงำนทรำบ
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้ จัดตัง้ และจัดกำร
กองทุนรวมสิ ้นสุดลงตำมวรรคสอง และหำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเอง ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ
ร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมชำระเงินค่ำจองซื ้อจนครบถ้ วน
5.2.5.2 กรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องยุติโครงกำรหลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตำมกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ประชำชนได้ ถึง 35 รำย
(2) ในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนคืนพร้ อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่ เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำร
จำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำม
สัดส่วนของเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุน และหำกบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริ ษัทจัดกำรเอง บริ ษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด โดยเริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่บริ ษัทจัดกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อ
จนครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผัน สัง่ กำรเป็ นอย่ำงอื่น
5.2.5.3 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรใช้ สิทธิที่จะยุติโครงกำรหลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 1.9 “เงื่อนไข (อำยุโครงกำร)” หรื อกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกข้ อ 5.2.5.1 – 5.2.5.2 ข้ ำงต้ น
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนคืนพร้ อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำร
จำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ครั ง้ แรกตำมสัดส่วนของเงิ นค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุน และหำกบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงิ นและผลประโยชน์ ภำยใน
ก ำหนดเวลำดัง กล่ำ วได้ อัน เนื่ อ งจำกควำมผิ ด พลำดของบริ ษั ท จัด กำรเอง บริ ษั ท จัด กำรจะช ำระดอกเบี ย้ ในอัต รำที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด โดยเริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่
บริ ษัทจัดกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อจนครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผัน สัง่ กำรเป็ นอย่ำงอื่น
5.2.6 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีมีดงั นี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป : (บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตำมที่เห็นสมควร)
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5.2.6.1 กรณีบคุ คลธรรมดำ
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) สำเนำหนังสือเดินทำง พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (เฉพำะกรณีบคุ คลต่ำงด้ ำว)
(3) สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
5.2.6.2 กรณีนิติบคุ คล
(1) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี อำกร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยผู้มีอำนำจลงนำม
(3) สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริ ษัทจำกัด หรื อหลักฐำนอื่นที่แสดงรำยชื่อผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้เป็ น
เจ้ ำของนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(4) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
(5) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
(6) สำเนำหนังสือรับรองของบริ ษัท หนังสือมอบอำนำจ ประกำศ คำสัง่ ระเบียบภำยใน หรื อเอกสำรหลักฐำนในกำรแต่งตัง้
บุคคลผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(7) สำเนำหนังสือมอบอำนำจกระทำกำร สำหรั บ กรณี ที่มี กำรมอบอ ำนำจให้ ผ้ ูอื่น กระทำกำ รแทน พร้ อมสำเนำบัต ร
ประชำชนผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ อนึง่ หำกหนังสือมอบอำนำจเป็ นฉบับสำเนำ ฉบับสำเนำดังกล่ำวจะต้ องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอำนำจด้ วย
(8) สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม
5.2.6.3 กรณี เ ป็ นบุค คล และ/หรื อ นิ ติบุค คลประเภทอื่ น ๆ เช่ น คณะบุค คล ห้ ำ งหุ้น ส่ว นไม่จ ดทะเบี ย นนิติ บุค คลที่ มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น หรื อองค์กรอิสระ ฯลฯ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน ตำมที่
เห็นสมควร
5.2.7 เงื่อนไขกำรซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.7.1 บริ ษัทจัดกำรถือว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรศึกษำ เข้ ำใจและยินดีที่จะปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร โครงกำรจัดกำรกองทุน และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
5.2.7.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว จะเพิก
ถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

24

5.2.7.3 สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐำนอยูใ่ นต่ำงประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภำระในเรื่ องของข้ อกำหนด กฎระเบียบ และภำษี
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
5.2.7.4 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ กำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person
5.2.7.5 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และ/หรื อปฏิเสธ
ที่จะให้ คำแนะนำกำรลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้:(1) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรำยใดรำยหนึง่ อำจมีผลทำให้ ผ้ สู งั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทุน
มำกกว่ำร้ อยละ 5.0 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(2) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำรตำม
ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำม
เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำม
เป็ นจริ ง และ/หรื อ ไม่ค รบถ้ ว นทัง้ ตำมข้ อ ก ำหนดของสำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ ตำมข้ อ ก ำหนดของ
บริ ษัทจัดกำร อำทิเช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบกำรให้ คำแนะนำที่
สอดรับกับระดับควำมเสีย่ งของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง
กว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คำยืนยันรับทรำบถึงระดับ
ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จำกกำรลงทุนในกองทุนดังกล่ำว และ/หรื อกรณีที่ผ้ ูสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรซื ้อหน่วยตำมที่กำหนด เป็ นต้ น
(5) กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพัน
กับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับกำรฟอกเงินหรื อกำร
ก่อกำรร้ ำย หรื ออยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้ องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รำยชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ำว
(6) บริ ษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนในบำงกรณีตำมที่บริ ษัทจัดกำร
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนอำจก่อให้ เกิดปั ญหำในกำรบริ หำรกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหำยแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อควำมรั บผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริ ษัท
จัดกำรเป็ นหลัก
(7) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุ
้
กรำยกำรและยกเลิกกำรขำย
หน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกนี ้หำกคำดกำรณ์ได้ วำ่ กำรจัดตังและ/หรื
้
อกำรลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ
้ ไม่
เหมำะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรอำจยกเลิกกำรจัดตั ง้ กองทุนและคืนเงินค่ำจอง
ซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ ว
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เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 5 “กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 5 “กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำร
แก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะติด
ประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
6.

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :

6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :





บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
Internet
 Telephone-Banking
บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)
บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.2.1 วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
ทุกวันทำกำร ระหว่ ำงเวลำ......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ สำมำรถส่งคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยหลัง กำรเสนอขำยครัง้ แรกตังแต่
้ วนั ที่ 17 เมษำยน 2555
เป็ นต้ นไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทังนี
้ ้ กำร
ทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดใด ให้ ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรภำยหลังเวลำที่กำหนด จะถือ
เป็ นรำยกำรของวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำข้ อมูล และเวลำกำรทำรำยกำรของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
อนึง่ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลง/แก้ ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วัน เวลำ วิธีกำร หรื อ หยุด/เลื่อนกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/
สับเปลีย่ น และ/หรื อกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลีย่ นล่วงหน้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำว/ถำวร ซึง่ หำกเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรทรำบ
หรื อรู้ เหตุลว่ งหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน อย่ำงไรก็ดี
หำกเป็ นกรณีไม่ทรำบล่วงหน้ ำ อำทิเช่น เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ หรื อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง หรื อ
สถำนกำรณ์กำรลงทุนไม่เหมำะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็ วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ
สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
6.2.2 วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และรำคำขำยหน่วยลงทุน
6.2.2.1 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก

กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

26

ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำร จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/
หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 6.2.6 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี ” แนบ และจะต้ องกรอก
รำยละเอียดในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้ บริ กำรอื่นๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
6.2.2.2 มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
- ไม่กำหนด ทังนี
้ ้ กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรก ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพันบำท)
หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ณ สถำนที่ทำกำรของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
(1) รำคำขำยหน่วยลงทุน
รำคำขำยหน่วยลงทุน

=

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน

บวกด้ วย ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ ำมี)
บวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ ำมี)
กำรกำหนดรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหลังจำกที่มีกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกไปแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ ซึ่งจะเป็ น
มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ และ/หรื อ
ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ โดยผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อ
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมวันและเวลำทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) และ/หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
6.2.2.3 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อสำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รั บซือ้ คืน (ถ้ ำมี) สำหรับมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อ และจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคู่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบ และ/หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้
กำรทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) และ/หรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทำงไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสำร หรื อวิธี
อื่นใด ที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด อำทิเช่น
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- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ำน www.uobam.co.th หรื อ
- ชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผำ่ น 2 ช่องทำงหลัก คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิ ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิง้ (Internet
Banking) หรื อ
- บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
ซึ่งวิธีกำรหรื อช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรอำจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ กำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ ือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้ จำกคู่มือกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อที่บริ ษัทจัดกำรได้ ประกำศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้ บริ กำรในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มำก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิกำรขอใช้ บริ กำร และ/หรื อกำรขอหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติของธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดกำรให้ บริ กำร และ/หรื อปรับลด วิธีกำรหรื อช่องทำงดังกล่ำว ซึ่ง
จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม / หยุดกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ จะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
6.2.3 กำรรับชำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ำมี) หรื อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งสำมำรถชำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก
คือ ผ่ำนเคำน์ เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิง้ (Telephone
Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด โดยวิธีกำรให้ เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร
6.2.3.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ คำสัง่ หัก
บัญชีธนำคำร ชำระผ่ำนบัตรเครดิต หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตำมวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยเพื่อบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวันที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
6.2.3.3 ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่ำ จะหักกลบลบ
หนี ้กับบริ ษัทจัดกำรไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรหรื อกองทุนรวมเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรให้ มีกำรหักกลบลบกันก็ได้
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6.2.3.4 ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น
- เช็ค ดรำฟต์ หรื อผ่ำนบัตรเครดิต บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อวันที่บริ ษัทจัดกำร
ได้ รับรำยงำนกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจำกผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) เป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดกำรจะต้ องทรำบผลกำรเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรื อกำรชำระผ่ำนบัตรเครดิตดังกล่ำวไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อยกเลิก และ/หรื อเลือ่ นวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไปเป็ นวันเดียวกันกับวันที่เรี ยกเก็บเงินได้
- กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ด ภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำร (กองทุนต้ นทำง)
มำเข้ ำกองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล (กองทุนปลำยทำง) (กรณีเปิ ดให้ บริ กำร) บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบ
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง
มำชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ ภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ที่ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
6.2.3.5 บริ ษัทจัดกำรจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษำไว้ ในบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำร
นี ้ ซึง่ ดอกผล (ถ้ ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทังหมดจะน
้
ำเข้ ำเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
6.2.4 กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 กำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วจะทำในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้ โดย
บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว
อนึง่ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระบริ ษัทจัดกำรจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :- ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่ำวบริ ษัท
จัดกำรจะจัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมวันที่ได้ รับกำรสัง่ ซื ้อและเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวน
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันในวันเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมวิธีกำร ดังนี ้
1. จัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดย
หำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 บัญชี บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้ เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้
2. จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้ อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บำท (หรื อ 100 หน่วย)
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย วนเป็ นรอบไปเรื่ อยๆ จนกว่ำจะครบตำมจำนวนเงินทุนของโครงกำรที่เสนอขำย
3. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 2 ทุกรำยได้ บริ ษัทจัดกำรจะใช้ วิธีสมุ่
รำยชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดสรรเต็มตำม
จำนวนที่จองซื ้อ
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4. ในกรณีที่มีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก จนบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื อ้ หน่วยลงทุน
ทุกรำยตำมข้ อ 1 ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรได้ บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยใช้ วิธีส่มุ รำยชื่อคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อ
ที่ได้ รับเลือกจำกกำรสุ่มรำยชื่อตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยไม่จำเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
ทัง้ นี ้ ผู้สั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน รั บ รองที่จ ะซื อ้ หน่ว ยลงทุน ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ หรื อ ตำมจ ำนวนที่ ได้ รับ กำรจัด สรร โดยไม่
เปลีย่ นแปลงหรื อเพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
6.2.4.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อชื่อเสียงหรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยทรำบล่วงหน้ ำ
6.2.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระจำกผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
6.2.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
6.2.5 กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย เฉพำะผู้สงั่ ซื ้อ
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วย ลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี ้ย
และหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) บริ ษัทจัดกำรจะนำรวมเข้ ำเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน
6.2.6 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีมีดงั นี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป: (บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตำมที่เห็นสมควร)
6.2.6.1 กรณีบคุ คลธรรมดำ
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) สำเนำหนังสือเดินทำง พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (เฉพำะกรณีบคุ คลต่ำงด้ ำว)
(3) สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
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6.2.6.2 กรณีนิติบคุ คล
(1) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(2) สำเนำหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี อำกร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(3) สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริ ษัทจำกัด หรื อหลักฐำนอื่นที่แสดงรำยชื่อผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้เป็ น
เจ้ ำของนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(4) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
(5) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
(6) สำเนำหนังสือรั บรองของบริ ษัท หนังสือมอบอำนำจ ประกำศ คำสัง่ ระเบียบภำยใน หรื อเอกสำรหลักฐำนในกำร
แต่งตังบุ
้ คคลผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(7) สำเนำหนังสือ มอบอำนำจกระทำกำร สำหรั บกรณี ที่มีก ำรมอบอำนำจให้ ผ้ ูอื่น กระท ำกำรแ ทน พร้ อมสำเนำบัต ร
ประชำชนผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ อนึง่ หำกหนังสือมอบอำนำจเป็ นฉบับสำเนำ ฉบับสำเนำดังกล่ำวจะต้ องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอำนำจด้ วย
(8) สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม
6.2.6.3 กรณีเป็ นบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบุคคล ห้ ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบคุ คลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น หรื อองค์กรอิสระ ฯลฯ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน ตำมที่เห็นสมควร
6.2.7 เงื่อนไขกำรซื ้อหน่วยลงทุน
6.2.7.1 บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรศึกษำ และยินดีที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนแล้ ว
6.2.7.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชำระเงินค่ำซื อ้ หน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว จะเพิก
ถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.7.3 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐำนอยูใ่ นต่ำงประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภำระในเรื่ องของข้ อกำหนด กฎระเบียบ และภำษี
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
6.2.7.4 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ กำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person
6.2.7.5 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และ/หรื อปฏิเสธ
ที่จะให้ คำแนะนำกำรลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล
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(1) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรำยใดรำยหนึง่ อำจมีผลทำให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทุน
มำกกว่ำร้ อยละ 5.0 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(2) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำรตำม
ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สั่ งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำม
เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำม
เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตำมข้
้
อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อตำมข้ อกำหนดของบริ ษัท
จัดกำร อำทิเช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบกำรให้ คำแนะนำที่สอดรับ
กับระดับควำมเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำ
ระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คำยืนยันรับทรำบถึงระดับควำม
เสีย่ งที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนในกองทุนดังกล่ำว และ/หรื อกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ซื ้อหน่วยตำมที่กำหนด เป็ นต้ น
(5) กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพัน
กับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับกำรฟอกเงินหรื อกำร
ก่อกำรร้ ำย หรื ออยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้ องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รำยชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ำว
(6) กรณีที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 10. “กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย ลงทุน ” ข้ อ
11. “กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อ คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน” ข้ อ 12. “กำรหยุดขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน” หรื อข้ อ 16 “วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
(7) บริ ษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนในบำงกรณีตำมที่บริ ษัทจัดกำร
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนอำจก่อให้ เกิดปั ญหำในกำรบริ หำรกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหำยแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อควำมรั บผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริ ษัท
จัดกำรเป็ นหลัก
(8) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุ
้
กรำยกำรและยกเลิกกำร
ขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกนี ้หำกคำดกำรณ์ได้ วำ่ กำรจัดตังและ/หรื
้
อกำรลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ
้
ไม่เหมำะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรอำจยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่ำจอง
ซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ ว
6.2.7.6 กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจำนวนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่
ซื ้อหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
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เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 6. “กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 6. “กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก” ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำ
เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะ
ติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัท จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซื อ้ คืน (ถ้ ำ มี) ทัง้ นี ้ กำรปรั บปรุ ง แก้ ไข
และ/หรื อเพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
7.
7.1.




กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
Internet
 บริ กำรขำยผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)
บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- ไม่มี –
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
7.4.2 มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
7.4.3 รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
= มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ ำมี)
หักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (ถ้ ำมี)
บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืน โดย
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่ำและรำคำที่ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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7.4.4 กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับใบคำสัง่ ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร
หรื อสำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ำมี) สำหรับมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน และจำนวนเงิน
สูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน และ/หรื อคู่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละ
ระบบ และ/หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่ วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนมำยังบริ ษัทจัดกำรผ่ำนทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทำงไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสำร หรื อวิธีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด
นอกจำกช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดกำรยังเปิ ดให้ มีช่องทำงอื่นๆ อำทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ำน www.uobam.co.th หรื อ
- บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ กำรขำยผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
ซึ่งวิธีกำรหรื อช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรอำจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ กำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคู่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้ อกำหนด และเงื่อนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้ จำกคู่มือกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อที่บริ ษัทได้ ประกำศเพิ่มเติม
เช่น ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้ บริ กำรในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมำ
ก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิกำรขอใช้ บริ กำร และ/หรื อกำรขอหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติของธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดกำรให้ บริ กำร และ/หรื อปรับลด วิธีกำรหรื อช่องทำงดังกล่ำว ซึ่ง
จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม / หยุดกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ จะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : ทุกวันทำกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
ทุกวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำ......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ สำมำรถส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก ตังแต่
้ วนั ที่ .................
เป็ นต้ นไป (จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทังนี
้ ้ กำร
ทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดใด ให้ ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรภำยหลังเวลำที่กำหนด จะถือ
เป็ นรำยกำรของวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำข้ อมูล และเวลำกำรทำรำยกำรของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่
ที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้

กองทุนเปิ ด ไทย มิกซ์ 15/85 ปั นผล

34

อนึ่ง บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/ขยำย/เพิ่ม วัน เวลำ วิธีกำร หรื อ หยุด /เลื่อนกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/
ขำยคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรื อกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้ ำเป็ นกำรชั่วครำว/ถำวร ซึ่งหำกเป็ นกรณีที่บริ ษัท
จัดกำรทรำบหรื อรู้ เหตุลว่ งหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน
อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณี ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ อำทิเช่น เกิ ดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ หรื อเกิ ดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง หรื อสถำนกำรณ์กำรลงทุนไม่เหมำะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็ วที่สดุ โดย
ประกำศไว้ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ ให้ ดเู งื่อนไขในข้ อ 7.5 – 7.6 ประกอบ
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
7.9.1 กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.1.1 บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหรื อมอบหมำยให้ ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีด
คร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทำงไปรษณีย์หรื อนำส่งโดยผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้
ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้
7.9.1.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูล
กำรสัง่ ซื ้อ/ขำยหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
7.9.1.3
7.9.2

บริ ษัทจัดกำรจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรรับ ซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
เงื่อนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1 บริ ษัทจัดกำรจะถื อว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรศึกษำ และยินดีจะปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
7.9.2.2 ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงเอกสำรหลักฐำนให้ กบั บริ ษัทจัดกำร หรื อตอบคำถำม
ข้ อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรำยกำรทำงโทรศัพท์ หรื อเอกสำรหรื อวิธีกำรอื่นใด เมื่อได้ รับกำรร้ องขอจำกบริ ษัทจัดกำรหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ใ นกำรยืนยันตัวตนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
7.9.2.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงควำมจำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน จะทำกำร
ยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
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7.9.2.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนในใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจำนวนเงินที่ปรำกฎในกำรบันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏตำมที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
7.9.2.5 เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้
7.9.2.6 กรณีเปลีย่ นแปลงวัน เวลำ วิธีกำร หรื อหยุดรับคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจทำกำรขยำย หรื อลดระยะเวลำในกำรรับคำสัง่ ซื ้อคืน/ขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลำกำรส่งคำสัง่
ล่วงหน้ ำต่ำงไปจำกเดิม เช่น หำกผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดกำรแต่งตังได้
้ ทำกำรขยำย หรื อลดระยะเวลำ
ในกำรทำกำรให้ แตกต่ำงไปจำกวัน เวลำทำกำรตำมปกติของธนำคำรพำณิชย์ไทย หรื อหำกธนำคำรพำณิชย์ได้ ทำกำรขยำย
หรื อลดระยะเวลำในกำรทำกำรให้ แตกต่ำงไปจำกวัน เวลำทำกำรตำมปกติ หรื อหำกมีกำรปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงระบบกำร
โอนเงินระหว่ำงประเทศ เป็ นต้ น
7.9.2.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสำรหลักฐำนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทำกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใดๆ และยังมิได้ ทำกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
นำส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ให้ บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคำสัง่ จำกหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย มีคำสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดกำรได้ ออกไว้ ให้ หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุน
จ ำนวนดัง กล่ำ วจะต้ อ งน ำใบหน่ว ยลงทุน มำส่ง มอบคื น แก่ บ ริ ษั ท จัด กำรเพื่ อ ให้ น ำยทะเบี ย นหน่ว ยลงทุ น ท ำกำรโอน
หน่วยลงทุนนันเข้
้ ำระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 7. “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 7. “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
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และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ กำรปรับปรุ ง แก้ ไข ดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจำกกำรสงวนสิทธิในข้ อ 7 “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง
แก้ ไข เรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน
อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณีไม่ทรำบล่วงหน้ ำ อำทิเช่น มีกำรประกำศให้ เป็ นวันหยุดทำกำรของบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
เกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรื อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง หรื อสถำนกำรณ์กำรลงทุนไม่เหมำะสม เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็ วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)

8.

กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :

8.1. ช่องทำงกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
 บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
 Internet
 บริ กำรผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
8.2.1 เงื่อนไขกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำออกจำก
กองทุนเปิ ดต้ นทำง (ถ้ ำมี) ไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลำยทำง โดยเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวนี ้จะถูกหัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำของกองทุนเปิ ดปลำยทำงไว้ ด้วย (ถ้ ำมี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิ ดที่อยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร โดย
จะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่ำสำมำรถทำกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนได้ เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้กำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนไปมำระหว่ำงกองทุนเปิ ดต่ำง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ กำรในทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสำมำรถทำรำยกำรสับเปลีย่ นได้ เฉพำะกรณีเป็ นกำรทำ
รำยกำรภำยใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภำยใต้ หมำยเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่ำนัน้ บริ ษัทจัดกำรไม่อนุญำติให้ มีกำรสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนข้ ำมหมำยเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับกำรพิจำรณำจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นรำยกรณี
อนึ่ง ในกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำกำรเปิ ดบัญชี กองทุนผ่ำนตัวแทนขำยของ
บริ ษัทจัดกำรนัน้ อำจมีกรณีที่ไม่สำมำรถทำรำยกำรสับเปลีย่ นได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระบบงำนของตัวแทนที่ทำกำรเปิ ดบัญชีของ
ผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ
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เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว หรื อถำวรก็ได้ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทำงที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศเรื่ องดังกล่ำวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
(2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทำรำยกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำงในวั นทำกำรก่อนหน้ ำ
จะสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ซึง่ เป็ นกองทุนเปิ ดปลำยทำงได้ เมื่อ กองทุนเปิ ดปลำยทำงได้ รับเงินค่ำสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำงเรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลีย่ นไม่ได้ หำกรำยกำรดังกล่ำวนัน้ บริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ ทำรำยกำรจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสัง่ สับเปลี่ยนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทำง ที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะ
ถือว่ำ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนประสงค์จ ะสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน ทั ้งหมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบีย น
หน่วยลงทุนนัน้
(5) บริ ษัทจัดกำร หรื อนำยทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทำงในวันทำกำรถัดจำกวันที่รำยกำร
สับเปลีย่ นนันเสร็
้ จสมบูรณ์แล้ ว
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรสับเปลี่ยนสมบูรณ์แล้ ว ภำยใน 4 วันทำกำรนับ
แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
8.2.2 วันเวลำทำกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลำในกำรส่งคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
เป็ นวันและเวลำเดียวกันกับกำรส่งคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
8.2.3 กำรกำหนดรำคำขำยหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
ในกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณเมื่อสิ ้นวันทำกำรสับเปลี่ ยนจะกำหนด
รำคำขำยและรำคำรับซื ้อ ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทำง
กำรก ำหนดรำคำรั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน จะใช้ มูลค่ ำ หน่ว ยลงทุน ของวัน ท ำกำรสับ เปลี่ย นกำรถื อ หน่ ว ยลงทุน หัก ด้ ว ย
ค่ำธรรมเนียม (ถ้ ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลำยทำง
กำรคำนวณรำคำสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนก่อนหน้ ำวันที่
บริ ษัทจัดกำรถือว่ำได้ รับเงินจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำง บวกด้ วยค่ำธรรมเนียม (ถ้ ำมี)
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ทังนี
้ ้ มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยและรำคำรับซื ้อในกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ นจะต้ องได้ รับกำร
รับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
8.2.4 วิธีกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
วิธีหรื อช่องทำงกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทำงเดียวกันกับกำรส่งคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง และ/หรื อเงื่อนไขหรื อ
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
8.2.5 กำรคืนเงินค่ำสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.5 “กำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุน” และข้ อ 6.2.5 “กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 8. “กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะ
ให้ คำแนะนำกำรลงทุนในกรณีที่เอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตำมข้
้
อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อตำม
ข้ อกำหนดของบริ ษัทจัดกำร อำทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อ มูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบกำรให้
คำแนะนำที่สอดรับกับระดับควำมเสีย่ งของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปลงทุน
ในกองทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยิ นยอม/ไม่ให้
คำยืนยันรับทรำบถึงระดับควำมเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนในกองทุนดังกล่ำว และ/หรื อกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำส่ง
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมที่กำหนด เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม ข้ อ 8. “กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำ
เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะ
ติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)

9.

กำรชำระค่ ำรับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุ นเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนก่อนและ
ไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยขันตอนที
้
่กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรำย และบริ ษัทจัดกำรจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน

10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรอำจเลือ่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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10.1 บริ ษัท จัด กำรพิจำรณำแล้ ว มีค วำมเชื่อ โดยสุจ ริ ต และสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ ำเหตุด งั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำว
อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำ โดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไป และ
คิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำม 10.1 หรื อ 10.2 ให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกินสิบวันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(2) แจ้ งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ค ำสั่ง ขำยคื น หน่ ว ยลงทุ น ไว้ แล้ ว ให้ ทรำบถึ ง กำรเลื่ อ นก ำหนดกำรช ำระค่ ำ ขำยคื น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลือ่ น และหลักฐำนกำรได้ รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1 หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.2 ต่อสำนักงำนโดย
พลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว ให้
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคื นแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่สง่ คำสัง่ ขำย
คืนก่อนหลัง

11. กำรไม่ ขำยไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสั่ง :
11.1. บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ข ำย ไม่รับซื อ้ คืน หรื อ ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ้ ค ำสัง่ ขำยคื นหรื อคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรำกฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน
หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทำได้ ไม่เกินหนึ่งวันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันจำก
สำนักงำน
(3) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำดังต่อไปนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรื อควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรื อ
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรื ออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) – (3) ข้ ำงต้ น และบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน
หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) หรื อ (2) ข้ ำงต้ น ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สำนักงำนทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อ
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมข้ อ 11.1 (1) และ (2) ข้ ำงต้ น เกินหนึง่ วันทำกำร ให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อน
กำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนันให้
้ สำนักงำนทรำบภำยในวันทำกำรก่อ นวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำย รับ
ซื ้อคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่
ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใดๆ โดยพลัน
11.2 บริ ษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ วหรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
หรื อ ค ำสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน ในช่ ว งระยะเวลำที่ บ ริ ษัท จัด กำรพบว่ำ รำคำขำยหน่ว ยลงทุน ไม่ถูก ต้ อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำย
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำย
หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
11.3 ในกรณีที่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนได้ ประกำศกำหนดให้ เป็ นวันหยุดทำ
กำรของบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน และคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสำหรับ
วันดังกล่ำว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสัง่ ในกรณีดงั กล่ำวไม่น้อยกว่ำห้ ำวันทำ
กำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ในที่ เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มี
ประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)

12. กำรหยุดขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้ บริ ษัทจัดกำรหยุด
รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เ ป็ นกำรชัว่ ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ขยำยระยะเวลำหยุด
รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้ อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
13.1.1 กำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วจะทำภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่มีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชำระเงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว
อนึง่ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระบริ ษัทจัดกำรจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่ำวบริ ษัทจัดกำร
จะจัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยบริ ษัทจั ดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อโดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมวันที่ได้ รับกำรสัง่ ซื ้อและเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวน
-

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันในวันเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมวิธีกำร ดังนี ้
1. จัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดย
หำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 บัญชี บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้ เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้
2. จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้ อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บำท (หรื อ 100 หน่วย)
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทุกรำย วนเป็ นรอบไปเรื่ อย ๆ จนกว่ำจะครบตำมจำนวนเงินทุนของโครงกำรที่เสนอขำย
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3. ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 2 ทุกรำยได้ บริ ษัทจัดกำรจะใช้ วิธีสมุ่
รำยชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดสรรเต็มตำม
จำนวนที่จองซื ้อ
4. ในกรณีที่มีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก จนบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทุกรำยตำมข้ อ 1 ตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรได้ บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยใช้ วิธีสมุ่ รำยชื่อคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อที่
ได้ รับเลือกจำกกำรสุม่ รำยชื่อตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
ทัง้ นี ้ ผู้สั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน รั บ รองที่ จ ะซื อ้ หน่ว ยลงทุน ตำมจ ำนวนที่ จ องซื อ้ หรื อ ตำมจ ำนวนที่ ได้ รั บ กำรจัด สรร โดยไม่
เปลีย่ นแปลงหรื อเพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
13.1.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อชื่อเสียงหรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยทรำบล่วงหน้ ำ
13.1.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัด กำรได้ รับชำระจำกผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
13.1.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
13.2 สิทธิ และข้ อจำกัดในกำรถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม :
บริ ษัทจัดกำรอำจไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุน
รวมหนึง่ เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
13.3 สิทธิและข้ อจำกัดในกำรโอนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่คน
สหรัฐอเมริ กำ (“US Person”) ดังนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรื อ
จำหน่ำยให้ แก่ US Person
(2) วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน
(2.1) กำรโอนหน่วยลงทุนจะกระทำได้ โดยกรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บ ริ ษัทจัดกำร หรื อนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนด พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และได้ ยื่นคำขอดังกล่ำวพร้ อมเอกสำรที่กำหนดแก่นำยทะเบียน
หน่วยลงทุน
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(2.2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอน
หน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
(2.3) ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ตอ่ เมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี กองทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชี กองทุน ตำม
วิธีกำรที่กำหนดไว้ ในโครงกำรนี ้
(3) บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร

14. กำรจ่ ำยเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
(1) กำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ำยจำกกำไรสะสมหรื อกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรื อมีกำไรสุทธิ ใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผล และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่ทำให้ กองทุนรวมมีผลขำดทุ นสะสมเพิ่มขึ ้น
ในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
(2) ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
(3) ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี ที่จะจ่ำยเงินปั นผล บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุน ใน
อัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 75 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ซึ่งกำไรสุทธิ ของแต่ละรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลจะประกอบด้ วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริ ง (realized gain) และ/หรื อกำไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จริ ง (unrealized gain) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสมด้ วยก็ได้
(4) บริ ษั ทจัด กำรขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ ำยเงิ นปั นผล หรื อจ่ ำยเงิ นปั นผลในอัตรำที่บริ ษัทจัดกำรเห็ นสมควร ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษัทจัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีที่กำไรสะสม ณ สิ น้ รอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผล และ/หรื อกำไร
สุทธิประจำรอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลต่ำกว่ำ หรื อเท่ำกับ 0.01 บำทต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำใหม่ที่เหมำะสมหรื อพิจำรณำไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีที่ มูลค่ำหน่วยลงทุน
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี ที่จะจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ หรื อในกรณีเมื่อนำเงินปั นผลต่อหน่วยที่จะจ่ำย
ตำมอัตรำข้ ำงต้ นมำหักจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล้ วทำให้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้
ตำมวิธีกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่จ่ำยเงินปั นผลในรอบระยะเวลำบัญชี ดงั กล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะยกยอดผลกำไรไปในรอบ
ระยะเวลำบัญชีตอ่ ไป
(5) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเว้ นแต่เป็ นกรณีกำรเกิน
สัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติมหรื อกรณีเข้ ำยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมที่
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สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
นันให้
้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำรจะ
จัดทำบัญชี และแยกเงิ นปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำกทรั พย์ สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
14.3.1 บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 14.2 ข้ ำงต้ น โดยบริ ษัทจัดกำรกำหนดเวลำ และ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1) บริ ษัทจัดกำรจะประกำศวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล ภำยใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่จะจ่ำยเงินปั นผล ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงจะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
(2) บริ ษัทจัดกำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และอัตรำเงินปั นผล ดังนี ้
(2.1) ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ
(2.2) ปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
(2.3) ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถื อหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับกำรร้ องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว จะจ่ำยเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพำะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ หรื อโอนเงินปั นผลเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถื อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจ่ำยเงินปั นผลภำยใน 60 วัน นับแต่วนั ประกำศปิ ดทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับถือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภำษี เงินได้ ประจำปี และเงินปั น ผลที่
จ่ำยนี ้ย่อมส่งผลให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนลดลงเท่ำจำนวนเงินปั นผล
14.3.2 ข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผล
(1) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับ
เงินปั นผลในส่วนที่เกินนัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณีกำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม
หรื อกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
(2) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนนันให้
้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน ทังนี
้ ้ ในระหว่ำง
กำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดินบริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออก
จำกทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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15. ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1.

ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:

รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2) :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมทังหมดซึ
้
ง่ เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงงวด
หมำยเหตุ : กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันจดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจัดตังใหม่
้ )และ/หรื อ มูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ ณ ต้ นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่ำงปี มูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และส่ งผลให้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงงวดลดลง อำจทำให้
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมที่เรี ยกเก็บเมื่อคำนวณเป็ นอัตรำร้ อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงงวดเกิน
กว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ นได้ โดยเป็ นผลมำจำกกำรคำนวณในฐำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิที่แ ตกต่ำงกัน โดยมิได้ เกิดจำกกำร
เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยจำกกองทุนรวมในอัตรำที่เพิ่มขึ ้นแต่อย่ำงใด โดยในกรณีดงั กล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะไม่
เรี ย กเก็ บ หรื อ ตัด จ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ จ่ ำ ยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ใดของกองทุน เพิ่ ม อี ก ยกเว้ นในส่ว นของค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรจัด กำร
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่ำใช้ จ่ำยที่
เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อค่ำธรรมเนียมธนำคำร หรื อค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมประกำศ กฎเกณฑ์
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
อัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหักด้ วยหนี ้สินก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
•

ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี

อัต รำไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.11 ต่อ ปี ของมูลค่ำ ทรั พ ย์ สิน หัก ด้ ว ยหนี ส้ ิน ก่ อ นหัก ค่ำ ธรรมเนี ย มกำรจัด กำร ค่ำ ธรรมเนี ย ม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ บริ กำรของผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Transaction Fee)
ตำมที่จ่ำยจริ ง
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
อัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหักด้ วยหนี ้สินก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
- ไม่มี –
หำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นในอนำคต จะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
- ไม่มี –
หำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นในอนำคต จะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำยในกำรเสนอขำยครัง้ แรก เช่น ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริ ง แต่
ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 2,500,000 บำท
(2) ค่ำใช้ จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดตังกองทุ
้
น เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตังกองทุ
้
น และจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำที่ปรึกษำทนำยควำม ในช่วงจัดตังกองทุ
้
น เป็ นต้ น
(3) ค่ำแปลหนังสือ ชี ช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน รำยงำนประจำรอบระยะเวลำ 6 เดือน และรำยงำนประจำปี เป็ น
ภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ ำมี)
(4)

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี

(5) ค่ำ ที่ ป รึ ก ษำกองทุน เรี ย กเก็ บ ในอัต รำไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.50 ต่อ ปี ของมูลค่ ำ ทรั พ ย์ สิน หัก ด้ ว ยหนี ส้ ิน ก่ อ นหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
(6) ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรว่ำจ้ ำงบริ ษัทหรื อองค์กรหรื อคณะกรรมกำรหรื อบุคคลอื่นใดที่กองทุน
ได้ แต่งตังขึ
้ ้น
(7) ค่ำจัด ทำ จัดพิม พ์ แบบฟอร์ มค ำขอใช้ บริ กำรกองทุน ค ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน หนัง สือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี รำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน และค่ำใช้ จ่ำยในกำร
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนเป็ นต้ น
(8) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำยหลังจำกกำรเสนอขำยครัง้ แรก เช่น ค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ หรื อค่ำสื่อโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริ มกำรขำย กำรจัดอบรมเผยแพร่ ควำมรู้ ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรตลำด ตลอดจนกำรจัดสัมมนำกำร
แนะนำกองทุน เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่เกิน 1 ล้ ำนบำทต่อปี บัญชี
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(9) ค่ำจัดทำ ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน รำยงำนประจำงวด 6 เดือนและรำยงำนประจำปี ถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็ นต้ น
(10) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รำยวัน หรื อ
สิง่ พิมพ์อื่นใด
(11) ค่ำเก็บรักษำทรัพย์สนิ นอกเหนือไปจำกที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15.2.2 “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ” ไม่เกินร้ อย
ละ 0.07 ของมูลค่ำ ทรั พย์ สินหักด้ ว ยหนี ส้ ินก่ อนหักค่ำ ธรรมเนี ยมกำรจัด กำร ค่ำ ธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
(12) ค่ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่ำนำยหน้ ำซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ ค่ำประกันควำมเสีย่ งเนื่องจำกควำม ผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ และ/หรื ออัตรำดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
(13) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดี (ถ้ ำมี) อำทิเช่น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำมหรื อกำรดำเนินคดี เพื่อกำรรับ
ชำระหนี ้ใดๆ ของกองทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
หรื อเรี ยกค่ำสินไหม ทดแทน ควำมเสียหำยจำกบริ ษัทจัดกำรเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำก
สำนักงำนหรื อคณะกรรมกำรก.ล.ต. และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกฎหมำยในกำรดำเนินคดีทำงศำลเพื่อรักษำสิทธิของกองทุน
เป็ นต้ น
(14) ค่ำจัดเตรี ยมรำยงำนต่ำง ๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
หรื อประกำศของสำนักงำนหรื อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสมำคม หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
(15) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว ประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศใน
หนังสือพิมพ์รำยวัน ที่นอกเหนือจำกกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกำศกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ำยเงินปั นผล เป็ นต้ นและ/หรื อ ข่ำวสำรถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(16) ค่ำใช้ จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเปลีย่ นแปลงแก้ ไขโครงกำร เช่น กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ ไขโครงกำรในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
(17) ค่ำเอกสำรทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำเอกสำรกำรลงบัญชีกองทุน
(18) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็ นต้ น
(19) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร ค่ำไปรษณียำกรสำหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำพำหนะ ค่ำจดทะเบียนกับผู้มีอำนำจ
ตำมกฎหมำย รวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยและ/หรื อค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดหำ ได้ มำ รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษำ
ป้องกันผลประโยชน์ ซึง่ สินทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15.2.2 “ค่ำธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ” เป็ นต้ น
(20) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำ (Failed Trade)
(21) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรชำระบัญชี และเลิกกองทุน
(22) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.2 ข้ ำงต้ นนี ้ เป็ นอัตรำที่ยงั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หั ก ณ ที่จ่ำย
หรื อภำษี อื่นใดทำนองเดียวกัน
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
อัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
=
[มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน
บวกด้ วย
ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)]
คูณด้ วย
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ำกัน และ/หรื อขอสงวนสิทธิในกำรลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ผู้ลงทุนเฉพำะกลุม่ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร ดังนี ้
(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตังและบริ
้
หำรโดยบริ ษัทจัดกำรเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนี ้
(1.2) ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคล หรื อกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท
จัดกำร หรื อภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น
(1.3) ผู้ลงทุนอื่นๆ โดยบริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ทรำบภำยหลัง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ำกัน และ/หรื อมีกำรลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่ำรรมเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อ
ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรื อแจ้ งรำยละเอียดให้
ทรำบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญของกองทุน (ถ้ ำมี)
15.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
อัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดกำรยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ในอัตรำตำมที่ระบุไว้
ข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่ำธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร โดย
จะติดประกำศ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
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ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน

=

[มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)]
คูณด้ วย อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
- ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำ
บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำเดียวกันกับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front- End Fee) ซึง่ ในที่นี ้คือ
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำเข้ ำกับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุน
แต่ละกลุม่ ไม่เท่ำกัน และ/หรื อขอสงวนสิทธิในกำรลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำให้ กบั
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ลงทุนเฉพำะกลุม่ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร ดังนี ้
(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตังและบริ
้
หำรโดยบริ ษัทจัดกำรเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนี ้
(1.2) ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคล หรื อกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพที่อยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรของ
บริ ษัทจัดกำร หรื อภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น
(1.3)

ผู้ลงทุนอื่นๆ โดยบริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ทรำบภำยหลัง

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำกับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนแต่
ละกลุม่ ไม่เท่ำกัน และ/หรื อมีกำรลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่ำรรมเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
หรื อผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่
ติด ต่อ ทุกแห่งของผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อ รั บซื อ้ คืน หรื อ ที่เ ว็ บไซต์ ข องบริ ษัท จัดกำร (www.uobam.co.th) หรื อแจ้ ง
รำยละเอียดให้ ทรำบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญของกองทุน (ถ้ ำมี)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำออก

อัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดกำรยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำออก ในอัตรำตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่ำธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร โดยจะติดประกำศ
ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรโอนหน่วยลงทุน ในอัตรำ 50 บำทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อเศษของ
2,000 หน่วย โดยจำนวนเงินสูงสุดที่เรี ยกเก็บจำกผู้โอนจะต้ องไม่เกิน 25,000 บำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมจำก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
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15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ เมื่อมีกำร
เรี ยกเก็บจะมีประกำศให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) :
ไม่มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
(1) ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Spread)
-- ไม่มี -(2) ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
-- ไม่มี -(3) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ เช่น
(3.1) ค่ำธรรมเนียมในกำรเปลีย่ นชื่อ - สกุล ที่อยู่ กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึง่ เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร
(3.2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจดแจ้ งกำรจำนำกับนำยทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรำ 1,000 บำท ต่อรำยกำร
(3.3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมที่จ่ำยจริ ง
(3.4) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยร้ องขอ ตำมที่จ่ำยจริ ง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.3 ข้ ำงต้ นนี ้ เป็ นอัตรำที่ยงั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย
หรื อภำษี อื่นใดทำนองเดียวกัน
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
15.4.1 บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณค่ำธรรมเนียมข้ อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละ
วันเป็ นฐำนคำนวณ แต่จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนโดยกำรตัดจ่ำยจำกบัญชี ของกองทุนเป็ นรำยเดือนหรื อตำมระยะเวลำที่
บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
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15.4.2 ค่ำใช้ จ่ำยข้ อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้ อ 15.2.6 (1) – (12) จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมที่จ่ำย
จริ ง โดยในทำงบัญชี บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำของ
ค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรื อตำมระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
15.4.3 ค่ำใช้ จ่ำยข้ อ 15.2.6 (13) – (20) จะเรี ยกเก็บจำกกองทุน เมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง โดยในทำง
บัญชีบริ ษัทจัดกำร จะตัดจ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนันๆ
้
ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี อนึ่ง หำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อภำษี อื่นใดในทำนองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ น
ผู้รับภำระหรื อ เป็ นผู้รับภำระแทนผู้รับเงิ นตำมสัญญำ บริ ษั ทจัด กำรขอสงวนสิทธิ ที่ จะเปลี่ยนแปลงกำรรั บรู้ ภำษี ต่ำงๆ
ดังกล่ำว โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
15.5. กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1 กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ อตั รำที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิ่ม/ลด/ยกเว้ นค่ำธรรมเนียม ภำยใต้ อตั รำที่ระบุไว้ ในข้ อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำย
ที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน” นี ้โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร อย่ำงไรก็ดีในกำร
เรี ยกเก็บ เพิ่ม หรื อ ลด หรื อยกเว้ นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรติดประกำศไว้ ณ ที่ เปิ ดเผยของ
บริ ษัทจัดกำร
15.5.2 กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำย ตำมข้ อ 15.2 และข้ อ 15.3 โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มดังกล่ำว
(1.1) ประกำศหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่ ฉบับ เป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกำศไว้ ณ สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้
เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
บริ ษัทจัดกำรจะกระทำเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3) กรณีที่บริ ษัทจัดกำรจะเปลีย่ นแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำย
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บริ ษัทจัดกำรจะติดประกำศค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยอัตรำใหม่ ณ สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำย
15.6. หมำยเหตุ :
15.6.1 กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมข้ อ 15.2.1
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนน้ อยกว่ำ
50 ล้ ำนบำท บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็ นอัตรำร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สนิ หรื อมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมเท่ำนัน้
(2) ในกรณีที่มลู ค่ำของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท หำก
ต่อมำกองทุนรวมดังกล่ำวมีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำ ที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนลดลง
เหลือน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็ นอัตรำร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สินหรื อมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมไว้ อยู่แล้ ว ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เรี ยกเก็บต้ องเป็ นอัตรำร้ อยละที่ไม่สงู กว่ำร้ อยละของ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเดิมที่บริ ษัทจัดกำรเรี ยกเก็บในช่วงเวลำที่กองทุนรวมมีมลู ค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำทโดยคำนวณ
ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจำกกรณีตำม (2.1) บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรในอัตรำที่แสดงได้ ว่ำ
เหมำะสมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
15.6.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยทังหมดเป็
้
นอัตรำที่ยงั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อ
ภำษี อื่นใดทำนองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภำระหรื อเป็ นผู้รับภำระแทนผู้รับเงินตำมสัญญำ

16. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ ำทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุน
และรำคำหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีท่ มี ูลค่ ำหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1 บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
16.2.2 บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
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(1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุน ทุกสิน้ วันทำกำร
(2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่ วยลงทุน ภำยในวันทำ
กำรถัดไป ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำดังกล่ำว
(3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวัน
ทำกำรถัดไป
(4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(5) ประกำศวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่
คำนวณนัน้
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุน ที่ประกำศข้ ำงต้ นต้ องได้ รับ
กำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
16.2.3 กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลัก
สำกล
(2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับ
มูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อ
ใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (2)
(4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (1) ถึง (4) บริ ษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิ ด
16.2.4 บริ ษัทจัดกำรได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ขำย รับซื ้อคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
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เงื่อนไขพิเศษ :
1. กำรหยุดคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดคำนวณ และไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อบริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน และ/หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนจนเป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถคำนวณได้
อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม อำทิเช่น เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ตำ่ ง ดังต่อไปนี ้ :(1) เมื่อตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดทำงกำรอื่นใด ที่หลักทรัพย์หรื อตรำสำรอื่นใดที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ หรื อฝำกไว้ ปิ ด
ทำกำร ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติหรื อต้ องหยุดกำรดำเนินกำรอันเป็ นปกติลงชัว่ ขณะ
หรื อ
(2) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่กำรทำรำยกำร ซื ้อ-ขำย หลักทรัพย์ และ/หรื อตรำสำรอื่นใดที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้
ถูกจำกัด หรื อ ถูกระงับ ในกำรทำรำยกำร (restricted and suspended) หรื อ
(3) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่ กำรทำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบัญชีที่กองทุนเป็ นเจ้ ำของ หรื อ กำรทำรำยกำร
ซื ้อ-ขำย ฝำก-ถอน-โอน หลักทรัพย์ที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมปกติ จนเป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถ
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม หรื อ
(4) เมื่อระบบกำรติดต่อ – สือ่ สำรต่ำงๆ และ/หรื อ ระบบงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรคำนวณ หรื อ กำรหำมูลค่ำสินทรัพย์
และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝำก ที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ เกิดกำรขัดข้ องไม่วำ่ ด้ วยเหตุอนั ใดจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัท
จัดกำรไม่สำมำรถทำกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม หรื อ
(5) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ไม่ปกติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรื อทำงกำรเงิน หรื อเหตุกำรณ์ ไม่ปกติอื่นใด อันเป็ น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้ ำนต่ำงๆ ของกองทุน หรื อ ต่อสินทรัพย์ตำ่ งๆ ที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ จนเป็ นเหตุให้ กองทุน
ไม่สำมำรถ ซื ้อ-ขำย ฝำก-ถอน โอน-ย้ ำย สินทรัพย์ตำ่ งๆ ได้ อย่ำงปกติ หรื อ
(6) และเหตุกำรณ์ อื่ น ๆ ที่ มีนัย สำคัญ และส่งผลกระทบให้ กองทุน ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรั พย์ สินสุท ธิ ได้ อ ย่ำ ง
สมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม เป็ นต้ น
เมื่อปรำกฏเหตุตำมที่ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศกำรหยุดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนุบสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรหยุดคำนวณมูลค่ำ
ดังกล่ำวพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
อนึ่ง ขณะที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล และ/หรื อเป็ นธรรมนัน้
บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำย หยุดขำย ไม่รับซื ้อคืน หยุดรับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน
หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
เช่นกัน
2. สำหรับวิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.1 ข้ ำงต้ น เว้ นแต่
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กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนันโดยถื
้
อว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และไม่ถือเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) และจัดให้ มีข้อมูลประกำศดังกล่ำวข้ ำงต้ นไว้
ณ ที่ทำกำรทุก แห่ง ของบริ ษั ท จัด กำร และสถำนที่ทุก แห่ง ที่ผ้ ูสนับ สนุน กำรขำยหรื อ รั บ ซื อ้ คืน หน่ว ยลงทุน ใช้ ซื อ้ ขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอื่นแทนกำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th)
เช่น หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้ น หรื อช่องทำงอื่นใดที่เหมำะสม โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และ
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่ำหนึง่ สตำงค์ หรื อต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำน
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มี
สำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดย
รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่ น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึ่งทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณรำคำหน่วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป เช่น กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยผิ ดพลำด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องนับแต่วนั ที่
บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำ
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบรำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
ต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง
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(1) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้ เสร็ จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำรำคำ
หน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณรำคำหน่วยลงทุน
เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริ ษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) กำรดำเนินกำรของบริ ษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สำมำรถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภำยในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
(3) ประกำศชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) ในหนังสือพิมพ์รำยวัน
อย่ำงน้ อยหนึง่ ฉบับภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(4) ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำรำยงำน
กำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดั ทำตำม (1) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้ นแต่ใน
กรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่สง่ รำยงำนมำตรกำร
ป้องกันให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ แทน
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เท่ำ กับ ส่ว นต่ำ งของรำคำหน่ว ยลงทุน ที่ไม่ถูก ต้ อ งกับ รำคำหน่ว ยลงทุน ที่ถูก ต้ อ งหำกปรำกฏว่ำ ผู้ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริ ษัท
จัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริ ษัท
จัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำย
ของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดังกล่ำว
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(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หรื อจ่ำยเงิ นของกองทุนเปิ ดเป็ น
จำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่
ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่ว ยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หรื อจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดกำรจะจ่ ำยเงินของบริ ษัท
จัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริ ษัท
จัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำย
ของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดังกล่ำว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้ อยบำท
บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มี
สถำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำกำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยรำคำ
ให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำม 2(ก) บริ ษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองแทน
กองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศกำร
แก้ ไขรำคำตำมข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขำย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริ ษัทจัดกำร :
ชื่อ :
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ :
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
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17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ : ไม่มี
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1.

ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน : ไม่มี

17.5.2.

ชื่อที่ปรึกษำกองทุน : ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ชื่อ : นำย บรรจง พิชญประสำธน์
ชื่อ : นำยเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นำยอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นำย วิชยั รุจิตำนนท์
ชื่อ : นำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นำยไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรื อนำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรื อนำยเทอดทอง เทพมังกร
หรื อนำยอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ หรื อนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนำยไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อ นำยวิชยั รุจิตำนนท์
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อำคำรว่องวำนิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110
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หรื อ นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรื อ นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อ นำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อ นำยบรรจง พิชญประสำธน์
บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
-- ไม่มี -- เนื่องจำกไม่ใช่กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่ำงประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : 31 กรกฎำคม
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 31 กรกฎำคม 2555
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

19. กำรขอมติข องผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น และวิ ธี กำรแก้ ไ ขโครงกำรจั ด กำรกองทุ นรวม หรื อ แก้ ไ ข
วิธีกำรจัดกำร :
19.1 กำรดำเนินกำรและกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนโดยบริ ษัทจัดกำร
ในกำรดำเนินกำรและบริ หำรจัดกำรใดๆ ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
กองทุนและหนังสือชี ้ชวน เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สมำคม และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงกำรคลัง เป็ นต้ น
ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำร
ให้ เป็ นไปตำมนันโดยถื
้
อว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
19.2

กำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร

(1) บริ ษัทจัดกำรอำจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรื อ
ข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี ้
(1.1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น เช่น กำรลดมูลค่ำขันต
้ ่ำ ในกำรซื ้อ
ขำยหน่วยลงทุน กำรเพิ่มช่องทำงซื ้อขำยหน่วยลงทุน กำรลดเวลำส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำ กำรเพิ่มควำมถี่ใน
กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถำนะกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ เป็ นต้ น
(1.2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ
และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
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(1.3)

กำรแก้ ไขชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง

(2) หำกมีควำมจำเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุน หรื อวิธีกำรจัดกำรกองทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร อำทิเช่น กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุน เป็ นต้ น โดยหำกมิได้ กระทำโดยมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่ง ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จ ำหน่ำ ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุน ก็ จะต้ อ งได้ รับ ควำมเห็ นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีจดั กำรกองทุน ได้ กระทำโดยมีมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำม
จำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุน บริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีมติให้ แก้ ไข
อย่ำงไรก็ดี ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่
เกิ นร้ อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของโครงกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะส่งเอกสำร
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินนั ้
ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจำก
ข้ อจำกัดในกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำกับ ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจดำเนินกำรขอรับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และจะประกำศ
ทำงหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อวันที่ได้ มีมติแก้ ไข แล้ วแต่กรณี
(3) บริ ษั ท จัด กำรอำจด ำเนิ น กำรเพิ่ ม จ ำนวนเงิ น ทุน ของโครงกำรจัด กำรกองทุน ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ สำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยถือว่ำได้ รับ ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ภำยใต้
เงื่อนไขและวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(3.1) บริ ษั ทจัด กำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมจำนวนที่เพิ่ มขึน้ ของเงิ นทุน โครงกำรได้ ต่อ เมื่อ ได้ มีกำรจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงเงินทุนโครงกำรต่อสำนักงำนแล้ ว
(3.2) กำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทำให้ มลู ค่ำทังหมดของหน่
้
วยลงทุนที่เพิ่มมีมลู ค่ำเกินกว่ำเงินทุนโครงกำร ทังนี
้ ้ ให้
บริ ษัทจัดกำรใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
(3.3) รำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนต้ องกำหนดตำมมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขำยหน่วยลงทุนเพิ่ม
(4) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุน หรื อวิธีจดั กำรกองทุนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
วัน เวลำ วิธีกำรในกำรทำกำรรับคำสัง่ ซื ้อ-ขำยหน่วยลงทุน และ/หรื อกรณีอื่นใดที่เป็ นกรณีที่ถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบต่อไป
(5) บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรควบรวมกองทุน โดยจะเป็ นกำรควบกองทุนรวมหรื อกำรรวมกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้ กำร
จัดกำรของบริ ษัทจัดกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะสำมำรถดำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุนได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ ในกำรควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรตำมที่ค ณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศกำหนด
เว้ นแต่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จะพิจำรณำผ่อนผัน เห็นชอบ ประกำศ กำหนด แก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อสัง่ กำร เป็ นอย่ำงอื่น
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนด
ไว้ ในมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้ อกำหนดอื่นๆ :
20.1 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรื อวิธีกำรจัดกำรตำมที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่ นรำชกำรต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ มีกำรปรับเปลี่ยน แก้ ไขเพิ่ม /ลด
ประกำศกำหนด เห็นชอบ สัง่ กำร ผ่อนผันในเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีกำรจัดตังจั
้ ดกำร และ/หรื อวิธีกำร
บริ หำรจัดกำรกองทุน ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องของกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรื อรำยละเอียดต่ำง ๆ
ฯลฯ ทังนี
้ ้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยแล้ ว
20.2 กำรกู้ยืมเงินหรื อกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน
ในกรณีที่กองทุนรวมเปิ ดมีเหตุจำเป็ นต้ องบริ หำรสภำพคล่องเป็ นกำรชัว่ ครำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจกู้ยืมเงินหรื อเข้ ำ
ทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนในนำมของกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งต้ องเป็ นบุคคลประเภทสถำบัน โดยบุคคลดังกล่ำวต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
เปิ ดนัน้
(2) ระยะเวลำกำรชำระหนี ้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินหรื อธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนต้ องไม่เกินเก้ ำสิบวัน
(3) อัตรำส่วนกำรกู้ยืมเงินและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน ณ สิ ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่กำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรื อกำรทำธุรกรรมกำร
ขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
20.3 กำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมนัยข้ อ 4 ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนและกำรทำประกันภัยควำมรับผิดของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัท
จัดกำรจะเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน หรื อขอมติ
โดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรรู้ หรื ออำจรู้ ถึงกำรไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่ำว ทังนี
้ ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้
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โดยกำรคัดเลือกบริ ษัทจัดกำรรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้น
จำกกำรเปลี่ยนบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำกบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.4 กำรกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ห รื อ
กำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยให้ เท่ำเทียมกัน บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมคำสัง่ ซือ้ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรั บคำสัง่ ซือ้ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรั บคำสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีตอ่ ไปนี ้
กรณีที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้ สิทธิ ในกำรงดคำนวณมูลค่ำทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุน อันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถ
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.2 เงื่อนไขพิเศษ 1. “กำรหยุด
คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ”
20.5 ตัวชี ้วัด (Benchmark) ของกองทุน
ตัวชี ้วัด (Benchmark) ของกองทุนนี ้ คือ
ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบำลกลุม่ ที่ 1 (กลุม่ อำยุคงเหลือระหว่ำง 1 ถึง 3 ปี ) (45%) และดัชนี ้หุ้นกู้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับ
น่ำลงทุนตังแต่
้ BBB ขึ ้นไป (กลุม่ อำยุคงเหลือระหว่ำง 1 ถึง 3 ปี ) (45%) และดัชนี SET (10%)
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับสัดส่วนตัวชีว้ ดั ให้ สอดคล้ องกับสภำวะกำรตลำดที่ เปลี่ยนแปลงไป และ/หรื อสัดส่วน
กำรลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในกำรปรับสัดส่วนตัวชี ้วัดของกองทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะติดประกำศให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด ในกรณีที่หน่วยงำนที่จดั ทำตัวชี ้วัดดังกล่ำวได้ มีกำรยกเลิก
และ/หรื อเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด และ/หรื อกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับดัชนี และ/หรื อมีกำรดำเนินกำรใดๆ จนทำให้ เชื่อได้ ว่ ำดัชนี
ดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่เหมำะสมที่จะนำมำใช้ เปรี ยบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอีกต่อไป อำทิเช่น อำจมีกำรจัดทำ
ดัชนีตวั ชี ้วัดตัวใหม่ที่เหมำะสมกว่ำตัวเดิมที่ใช้ อยู่ และ/หรื อมีกำรปรับเปลีย่ นหลักทรัพย์หรื อดัชนีที่นำมำเป็ นองค์ประกอบใน
กำรคำนวณดัชนีดงั กล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดกำรจะติดประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
ทำกำร ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) พร้ อมทัง้
จะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร
20.6 บริ ษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ กำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริ กำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูล ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของ
ควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทจัดกำรใช้ บริ กำรของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning)
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ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ ให้ แก่กองทุนที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทต้ องกระทำด้ วย
ควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบปี บัญชี และในกรณีที่เป็ นกองทุน
รวมเปิ ด จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือนด้ วย
20.7 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อ
รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิม อำทิเช่น บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำจัดส่ง
เอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้ อมูลผ่ำนระบบเครื อข่ำย
อินเตอร์ เนตของบริ ษัทจัดกำร หรื อกำรจัดส่งข้ อมูลผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิ กส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งข้ อมูลให้ ใน
รูปแบบข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน
แล้ ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่ำ นทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
และ/หรื อวิธีกำรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
20.8 ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใดๆ
โดยเฉพำะข้ อมูลที่แสดงตนและแสดงสัญชำตให้ บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนทรำบ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกที่เคยแจ้ งไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน อำจพิจำรณำขอข้ อมูลหรื อ
เอกสำรเพิ่มเติมทังก่
้ อนและภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิ หรื อกำรตีควำม หรื อกำรสัง่ กำร
ของหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
20.9 กองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยกำรลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ค.ศ. 1940 และตำมที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรื อกฎระเบียบ
อื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริ กำ เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในโครงกำร และหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933 และตำมที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United
States Securities Act of 1933 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริ กำ เว้ นแต่
จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในโครงกำร
ด้ วยเหตุดงั กล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนให้ กับคนสหรัฐอเมริ กำ (“US Person”) ตำม
ควำมหมำยที่กำหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้ กฎหมำยหลักทรัพย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933
(ซึ่งควำมหมำยคำว่ำ “US Person” อำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครำวๆ) ไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้ อม นอกจำกนี ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำร
โอนนันเป็
้ นกำรโอนหรื อจำหน่ำยให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี ) จะต้ องแสดงตนในเวลำที่จองซื ้อหรื อในเวลำลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ว่ำตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขำยหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนำมของ US Person
ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จัดหำข้ อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึ กษำกับนักกฎหมำยของตนว่ำ
ตนเข้ ำลักษณะเป็ น US Person หรื อไม่
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20.10 บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำระงับกำรทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หำกมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุน หรื อ บุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับกำรฟอกเงินหรื อกำรก่อกำร
ร้ ำย หรื ออยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้ องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อ
ผู้กระทำผิด (Black List) จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ำว
20.11 ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
1. ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึ่งในสำมของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ
(จ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับกองทุนตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้ บงั คับต้ องเสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนำคำรออมสิน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนเมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร
(2) กรณียกเว้ นให้ โดยผ่อนคลำยสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไข ซึง่ ได้ แก่กรณีดงั ต่อไปนี ้
กรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกิน
ร้ อยละห้ ำสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ทังนี
้ ้ ในกำรผ่อนผันดังกล่ำว
ให้ สำนักงำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำวเป็ นสำคัญ
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
(2) กำรจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วน
ที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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1. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม
2. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จำกัดสิทธิตำม (ก) ให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วน
ดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
20.12 เพื่อให้ เป็ นไปตำมพันธะผูกพันและกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัทจัดกำรหรื อกลุม่ ยูโอบี
อำทิเช่น ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกันตำมที่ระบุในข้ อ 20.13 หรื อในกรณี
ที่บริ ษัทจัดกำรหรื อกลุม่ ยูโอบีมีควำมประสงค์กำหนดนโยบำยหรื อแนวกำรดำเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจำกพันธะผูกพัน
หรื อกฎหมำยดังกล่ำว บริ ษัทจัด กำรขอสงวนสิทธิ ในกำรกำหนดเงื่ อนไขสำหรั บกำรเปิ ดบัญชี และกำรทำธุ รกรรมตำม
หลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบำยของบริ ษัทจัดกำร และกลุ่มยูโอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
20.13 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่
สัญชำติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภำษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่
ถำวรในสหรัฐอเมริ กำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษี ในสหรัฐอเมริ กำ) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจำกนี ้ยังปรำกฎด้ วยว่ำ
ในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ำยคลึงกับ
FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ ของลูกค้ ำกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญใน
สองกรณี คือ
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(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำง
กำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์ สินทำงกำรเงิ นของประเทศสหรั ฐอเมริ กำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงิ นฝำกและเงิ นลงทุนกับ
สถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถำบัน
กำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำและ FFI ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบัน
กำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรื อระงับกำรทำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิ ภำพ รวมถึงอำจทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถ
ทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนด
และหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมำยต่ำ งประเทศที่เกี่ ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุน รวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับกำร
ปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ) จึงขอ
สงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริ ษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย
ภำษี ของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ น
ต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชี ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดกำร ให้ กับหน่วยงำนของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำม
ข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อ มูล เอกสำร และ/หรื อค ำยินยอม เพิ่ มเติม เพื่อยื นยันหรื อพิสูจ น์ ทรำบควำม
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริ กนั หรื อกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้
ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรั ฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ งปรั บปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำร
เปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ ำร่วมใน FATCA หรื อกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับ ภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ใน
คำขอเปิ ดบัญชี
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(1)

ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริ กำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว

(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของ
ประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทำให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุน มีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึง่ ในทำงปฏิบตั ิบริ ษัท
จัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด)เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. มำตรกำรเยียวยำกรณี บริ ษัทจัดกำรปฏิบัติไม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรอนุมัติให้
จัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นกำรทั่วไป:
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมแบบเป็ นกำร
ทัว่ ไป และกำรฝ่ ำฝื นหรื อกำรไม่ปฏิบตั ินนก่
ั ้ อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรื อผู้ลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะแก้ ไขเยียวยำ
ควำมเสียหำยโดยไม่ชกั ช้ ำ โดยในกรณีที่เกิดข้ อพิพำทระหว่ำงบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริ ษัทจัดกำรยินยอมให้
นำข้ อพิพำทเข้ ำสูก่ ำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร

22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจั ดกำร
กองทุนรวม และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจ
แห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำรขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรื อคำสัง่
ดังกล่ำว หำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรื อคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มีอำนำจลงนำมในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้กำรลงนำมในข้ อผูกพัน
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
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กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุ น
รวมนี ้ ไม่วำ่ ในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
และข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรื อผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
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บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสำร-0 2786-2377
www.uobam.co.th
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