กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
United Global Healthcare Fund : UGH
ปี ที่ 2

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ปี ท่ ี 2

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

10,000,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทุน 1,000,000,000 หน่วย

ผู ด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
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คําจํากัดความ
ในโครงการฉบับ นี ้ เว้ น แต่ เ นื อ้ ความจะแสดงให้ เ ห็ น เป็ นความหมายอย่ า งอื่ น คํ า จํ า กัด ความต่ า งๆ ให้ มี
ความหมายตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทําการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทําการ

หมายถึง ทุกวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน

วันทําการซือ้ ขาย

หมายถึง วันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการ
ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการ
ไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
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คําเสนอซือ้

หมายถึง คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ หารด้ ว ยจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการที่คํานวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
โดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตัง้ แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึง
ปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่
มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องแทน
การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่ อย

หมายถึง บริ ษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
้
ษัทจํากัดนัน้
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพกําหนด
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์
ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูยืมของสถาบัน
การเงิน
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สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียน
กับสํานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทุนหลัก (Master Fund)

หมายถึง กองทุน United Global Healthcare Fund
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โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์
ชื่อบริษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

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

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

United Global Healthcare Fund

1.3 ชื่อย่อ

:

UGH

1.4 ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิ ด

1.5 ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6 การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

1.7 อายุโครงการ

:

-

1.8 อายุโครงการถึงวันที่

:

-

1.9 เงื่อนไข
เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
กองทุนได้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้
กองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
ข้ อกําหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
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(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดลดลง
้
ในวันทําการใดจนทําให้ ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ อย่าง
เหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
1.10 ลักษณะโครงการ

: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

: 10,000.00 ล้ านบาท

2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนโครงการ)
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินที่ได้ รับการจัดสรรให้ สามารถนําเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิ ที่จะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

10.0000 บาท

2.4 จํานวนหน่วยลงทุน

:

1,000,000,000 หน่วย

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท (สิบบาทถ้ วน)

2.6 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

1,000 บาท

2.7 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กําหนด

2.8 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.9 จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด
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2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
- ทังนี
้ ้ มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และมูลค่าขันตํ
ลงทุน (ถ้ ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และ/หรื อมูลค่าขัน้
ตํ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะปิ ดประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภท
และอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้ นลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม และส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
3.2 ชนิดกองทุนรวม

: Feeder Fund

3.3 ประเภทกองทุนรวม

: พิเศษ

3.4 นโยบายการลงทุน

: ตราสารแห่งทุน

3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี)

: ไม่มี

3.6 การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)

: ลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
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3.8 ลักษณะพิเศษ

: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : HELTH

3.9 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
รายละเอียด :
(1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็ น
Authorised scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศ
สิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่ เป็ นสมาชิกของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้ นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก ซึ่งมีการบริ หารจัดการโดย UOB Asset
Management Ltd. และกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกัน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการจะทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน หลัก ในรู ป สกุล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ ในสกุล เงิ น อื่ น ใด หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยกองทุน หลัก ในอนาคต
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นใดโดยเร็ ว นับตังแต่
้ วนั ที่
บริ ษัทจัดการรู้ หรื อรับทราบเหตุการณ์ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะนําเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละ
ประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน
(2) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Healthcare Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ั ้ ้ จะลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
ประกาศกําหนด แต่ทงนี
กองทุน โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝากในประเทศที่มีอายุตํ่ากว่า 1 ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้ สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพคล่อง เป็ นต้ น กองทุนอาจลงทุนใน
สินทรัพย์อื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันนี ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่ง
การใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ทัง้ นี ้ ในส่ ว นของการลงทุน ในประเทศ กองทุน จะไม่ ล งทุน ในตราสารที่ มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า แฝง
(Structured Note) ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่
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สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม แต่ทงนี
ั ้ ้กองทุนอาจไม่สามารถดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หากสภาวะ
การลงทุนในต่างประเทศหรื อการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติหรื อไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเหตุการณ์ ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็ นการ
ชัว่ คราว หรื อกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้ แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้ น และ/หรื อในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิ่ม
้ ้ กองทุนจะ
วงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรื อกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุผลที่จําเป็ นและสมควร ทังนี
จัดทํารายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุข้างต้ น จะไม่นํามาใช้ บงั คับในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทําการสัง่ ซื ้อ หรื อขายคืน หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจํ านวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเป็ นต้ องชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนด
ไว้ ในโครงการข้ างต้ นได้
(3) ในกรณีที่ United Global Healthcare Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริ ษัทที่มิได้ จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรื อตราสารแห่งหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) และ/หรื อหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยมี
อัตราส่วนรวมกันทัง้ หมดมากกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้ อตั ราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอตั ราส่วนรวมกันไม่
้ ้ การปรับลดสัดส่วนการ
เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ทังนี
ลงทุนดังกล่าวจะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที่รับทราบข้ อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินร้ อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจําเป็ นและสมควรที่
ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เสร็ จสิน้ โดยไม่ชักช้ า หากการ
ดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้ างต้ น มีผลทําให้ การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ
(Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล
เฮลท์แคร์ ฟั นด์ บริษัทจะดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ุ สมบัติตามที่สํานักงาน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคณ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อมีแนวทางให้ ดําเนินการได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า
และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่กองทุน (ถ้ ามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายสํารองค่าใช้ จ่ายที่
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์
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เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีท่ีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นําเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมาบังคับใช้
ในช่วงดําเนินการคัดเลือก เตรี ยมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรื อระหว่างดําเนินการโอนย้ ายเงินทุนดังกล่าวด้ วย หรื อในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการก่อนวันเลิกกองทุน
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน United Global
Healthcare Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อไม่สามารถลงทุน
ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุน ดัง กล่า วได้ อี กต่อ ไป หรื อ กองทุน ต่า งประเทศดัง กล่า วมี ก ารกระทํ า ผิ ด ตามความเห็น ของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรื อคาดการณ์ ได้ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อใน
กรณีที่กองทุน United Global Healthcare Fund ได้ เลิกโครงการในขณะที่บริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการ
ลงทุนกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ ทังนี
้ ้ เมื่อปรากฏกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของ
กองทุน และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน
ซึง่ อาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็ น
กองทุนที่บริ หารและจัดการลงทุนโดย UOB Asset Management Ltd. หรื อไม่ก็ได้ หรื อขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ โดยถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งโดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าโดยพลัน
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั ง้ แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยครั ง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อกําหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตังและบริ
้
หาร
จัดการลงทุนไปแล้ ว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ วในกรณีดงั ต่อไปนี ้
-

ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

-

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

-

กรณี ไ ม่ส ามารถสรรหา และ/หรื อ ลงทุน ในกองทุน รวมต่า งประเทศใดๆ ที่ มี น โยบายการลงทุน ที่ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการ

-

กรณี ที่ ก องทุน มี จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการที่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ แรกไม่ เ พี ย งพอต่ อ การจัด ตัง้ กองทุน
และ/หรื อไม่เพียงพอต่อการส่งเงินไปลงทุนต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสม

-

กรณีที่มีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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ในกรณี ที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้ าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดําเนินการแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้และ
เข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้ ายกองทุนหลัก เนื่องจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น จะยกเว้ นไม่
นําเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมมาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือก เตรี ยมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรื อระหว่างดําเนินการโอนย้ าย
เงินทุนดังกล่าวด้ วย หรื อในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการก่อนวันเลิกกองทุน
ลักษณะสําคัญของกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน :

United Global Healthcare Fund

ผู้จัดการกองทุน :

UOB Asset Management Ltd.

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

21 สิงหาคม 2000

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

วัตถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
 ขันตอนการลงทุ
้
นใช้ แนวทางจากด้ านล่างขึ ้น (Bottom-up) เพื่อมองหาบริ ษัทที่มี
คุณภาพดี โดยเบื ้องต้ นแบ่งออกเป็ น 4 หมวดธุรกิจย่อย (Sub-sectors) ได้ แก่
- หมวดเภสัชกรรมทัว่ ไป (Major Pharmaceuticals)
- หมวดเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมเฉพาะด้ าน (Biotechnology / Specialty
Pharmaceuticals)
- หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
- หมวดการบริ การด้ านสุขภาพ (Health Services)
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 การเลือกการลงทุนขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ โดยมีขนตอนการคั
ั้
ดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี ้
- ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดยพิจารณาจาก ลักษณะ
อุปสงค์และอุปทานของตลาด ระบบการจัดการที่ดี การประเมินมูลค่าแฟรนไชส์
ของบริ ษัท รวมถึงเครื่ องมือทางการแพทย์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
- คัดเลือกหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย
- วิเคราะห์พื ้นฐานและมูลค่าของบริษัทเพื่อสร้ าง Global Health Care Portfolio
 ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง หรื อเงินสด
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่อง
 กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing positions) หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอทีม่ ีประสิทธิภาพ
้
ดประสงค์
(Efficient portfolio management) หรื อทังสองจุ

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

:ผู้ดูแลผลประโยชน์ /
ผู้เก็บรั กษาทรัพย์ สนิ
ของกองทุน

Trustee: HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
Custodian: State Street Bank and Trust Company

ISIN Code

SG9999001176.USD

Website

http://www.uobam.com.sg/

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่ างประเทศ
ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสัง่ ซื ้อ

ไม่เกิน 5% (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 5%)

ค่าธรรมเนียมการสัง่ ขาย

ไม่เกิน 2% (ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ)
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 1%

ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2% (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 1.75%)
รายปี
ไม่เกิน 2% (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 0.05%/ขันตํ
้ ่า 5,000 ดอลลาร์ สงิ คโปร์ )
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับ
Transfer Agent รายปี

ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 0.125% / ขันตํ
้ ่า 15,000 ดอลลาร์ สงิ คโปร์ , สูงสุดไม่เกิน 25,000
ดอลลาร์ สงิ คโปร์
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เงื่อนไขอื่นๆ
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน (Class) และสกุ ล เงิ น ลงทุน เป็ นสกุ ล เงิ น อื่ น ใด
นอกเหนื อ จากสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยคํ า นึ ง ถึ ง และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นสํ า คัญ ทัง้ นี ้
บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 30 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่ สํ า นัก งานของ
บริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น (ถ้ า มี ) และ/หรื อ เว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ เว้ น แต่ใ นกรณี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสกุล เงิ น ลงทุน เป็ นสกุล เงิ น อื่ น ใด โดยเป็ นการเปลี่ ย นแปลงโดยกองทุน รวมหลัก ในอนาคต ซึ่ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตังแต่
้ วนั ที่บริษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
3.10 การลงทุนในต่างประเทศ

:

FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)

3.11 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิจดั สรรให้ นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
3.12 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี ้ เว้ น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.1

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ใ้ นประเทศ ได้ แก่ หลักทรั พย์ ตราสาร หรื อ สัญ ญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อ มีผ้ ูออกหรื อ
้ ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
คูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์
หรื อบริษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ น
ผู้ออก ซึง่ กําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (Short-term rating)
ด้ วย หรื อ
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(ข) อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้รั บ รอง ผู้รั บ อาวัล ผู้ส ลัก หลัง หรื อ ผู้ คํ า้ ประกั น อยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้
(Investment grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard &
Poor’s หรื อ Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ น
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.1 ด้ วย
ผู้ออกหรื อผู้คํ ้าประกัน ทังนี
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สํานักงานอนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจํากัด หรื อที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กําหนด
และอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจาก
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.1 ด้ วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้
อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ
เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.1 (1), หรื อข้ อ 3.12.1.1 (2.1)
(2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.6) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ตราสารแห่งหนีต้ ามข้ อ 3.12.1.1 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
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การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.12.1.1 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกัน
ต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ 3.12.1.1 (2.3) ต้ องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคา
ซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยกําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้ องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้ องมีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.3 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.12.1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้ อ 3.12.1.1 – 3.12.1.3 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้ เทียบเท่ากับประเภททรั พย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศที่ลงทุนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์
เป็ นสมาชิกของ WFE
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(2) การลงทุนนันต้
้ องไม่ทําให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่
ทําให้ กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
(3) ต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
(4) มีข้อมูลทางด้ านราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็ นราคาที่น่าเชื่อถือ อ้ างอิงได้ และสอดคล้ องตามหลักวิชาการอัน
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกันในประเทศไทย
(6) มีลกั ษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ้ เว้ น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
หรื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมต่ า งประเทศที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Federations of Exchange (WFE)
(2) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุน
อาจลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง
(3) ในกรณีที่เป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) กองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพ หรื อกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
จัดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(4) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
3.12.2.2 ตราสารแห่ง หนี ต้ ่างประเทศ ได้ แ ก่ หลักทรั พ ย์ ห รื อตราสารที่ อ อกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายใน
ต่างประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่
(ก) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่าง
ประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํ ้าประกัน ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade)
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(ข) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนีท้ ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํา้ ประกัน ซึ่งมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
(2) ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชน อันได้ แก่
(ก) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศ ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
(Investment grade) ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตด้ วย
(ข) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคล
ดังกล่าวมี อันดับความน่าเชื่ อถื ออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุน ต้ องสามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูลเกี่ ยวกับตราสารแห่งหนี ้
ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(3) ตราสารแห่งหนี อ้ ื่น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรื อให้
ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อ 3.12.2.1
3.12.2.3 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
3.12.2.4 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.12.2.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้ อ 3.12.2.1 – 3.12.2.4 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.13 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
3.13.1

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ

บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.13.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.12.1.1 (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
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3.13.1.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนัน้ ในแต่ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1.2 หรื อสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิ ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสาร
นัน้ ในแต่ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่งทรั พย์ สิน
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.1.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้
ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคาร หรื อ
หลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
บริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
การคํานวนอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.6 (1) ซึ่ง
ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.13.1.5 บริ ษั ท จัดการอาจลงทุนหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ดัง ต่อไปนี ้ ที่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สั่ง จ่า ย ผู้รับ รอง ผู้รับ อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก
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ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
(2) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ตราสารแห่งหนี ้ตามวรรคหนึ่ง (1) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ ตาม
ข้ อ 3.12.1.1 (2.6)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.6 (1) ที่บคุ คลดังกล่าวเป็ น
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วน
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อคู่สญ
ดังกล่าวด้ วย
3.13.1.6 บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.3
ข้ อ 3.13.1.4 และข้ อ 3.13.1.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน
หรื อคู่สญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(2) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3.13.1.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวาง
และสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.13.1.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิน
ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ผลรวมของนํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วน
ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 หรื อข้ อ 3.13.1.6 แล้ วแต่กรณีก็ได้
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3.13.1.9 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้เป็ นผู้
ั ญา เป็ นจํานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมใน
ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
รอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ ให้ แก่กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ตามหลักเณฑ์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ ให้ คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าว
ั้
งวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
โดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสี่แล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทด้ วย
หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคสี่ได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทเลิกกองทุน
รวมนัน้
3.13.1.10 ในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผัน
ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วง
เวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1.9 ได้ สําหรับรอบปี บัญชีนนั ้
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3.13.1.11 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
3.13.1.12 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
้ ้นไม่
3.13.1.13 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คําว่า “ธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจากธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคํานวน
3.13.1.14 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ทัง้ นี ้ การคํ า นวณมูล ค่า ธุ ร กรรมดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะคํ านวณโดยใช้ มูลค่า
หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการ
ต่อมาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
จะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปได้
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนั ้
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
3.13.1.15 การคํานวณมูลค่าการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ
3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชําระตามสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณี ที่กองทุนได้ ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง
สัญญานัน้ ในศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้ อ
ดังกล่าว
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3.13.1.16 นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.13.1.15 แล้ ว ให้ บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คํานวณ
อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผล
หรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า
โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่
เป็ นสัญญาออปชัน ให้ บริษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ า
ของสัญญาออปชัน
3.13.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 (1) ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.13.1.18 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สินหรื อผู้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณี
ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.13.1.18 การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามข้ อ 3.13.1.17 จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อ
จํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.19 ในกรณี ที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กําหนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุที่ตราสารแห่งหนี ้ถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ บริ ษัทจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
3.13.1.20 บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย บริ ษัทจัดการจะนับมูลค่าของหลักทรัพย์
อ้ างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กําหนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ โดยถือเสมือน
หนึง่ ว่ากองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่
ั ญาที่กําหนดตามข้ อ 3.13.1 ก็ได้
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
มูลค่า ของหลัก ทรั พ ย์ อ้ า งอิง ที่ นํ า มาคํ า นวณรวมในอัตราส่ว นตามวรรคหนึ่ง ให้ มีมูลค่า เท่า กับ มูลค่า ใบแสดงสิท ธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
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(2) ในกรณี ของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พ ย์ การนับมูลค่าของหลักทรั พย์ ที่ ให้ ยืม และมูลค่าของธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
3.13.1.21 ในกรณี ที่ท รั พ ย์ สินในขณะที่ ลงทุน หรื อในขณะที่ ได้ มาเป็ นทรั พ ย์ สินของกองทุน มี มูลค่าไม่เกิ นอัตราส่ว นที่
กําหนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะ
ยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่
บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.1.22 ในกรณี ท่ี การรั บ ชํ าระหนี ด้ ้ ว ยทรั พ ย์ สิน อื่ นเป็ นผลให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้ถือ หุ้น ที่ บ ริ ษั ทใดเป็ นผู้อ อก เพื่ อ เป็ น
ทรั พย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
ดังนี ้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอซื ้อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุน
ได้ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.13.1.23 ในกรณี ที่ท รั พ ย์ สินในขณะที่ ลงทุน หรื อในขณะที่ ได้ มาเป็ นทรั พ ย์ สินของกองทุน มี มูลค่าไม่เกิ นอัตราส่ว นที่
กํ า หนดในข้ อ 3.13.1 นี ้ หากต่ อ มามี มู ล ค่ า เกิ น อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วโดยไม่ เ ข้ าลั ก ษณะตามข้ อ 3.13.1.9
ข้ อ 3.13.1.19 ข้ อ 3.13.1.21 และข้ อ 3.13.1.22 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษั ท จัด การจะจัดทํ า รายงานโดยระบุชื่ อ จํ า นวน อัตราส่วนการลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ง และวัน ที่
ทรัพย์สินนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
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3.13.1.24 ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน
รวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” ใน
ส่วนข้ อผูกพัน
3.13.2

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในต่างประเทศ

3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ที่มีลกั ษณะตามที่กําหนด
ในข้ อ 3.12.2.1 เพียงกองทุนรวมเดียว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน โดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3.13.2.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.2 (1) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในสองอันดับแรก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่
จํากัดอัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.2.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.2.2 เฉพาะที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสาร
ดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่
เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสาร
นัน้ ในแต่ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption)
ั ญาราย
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สิน
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

23

(2) ทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็ นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนันเป็
้ น
ั ญา
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.13.2.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้
นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่เสนอขายหรื อออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นสาขาของธนาคารในประเทศด้ วย
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้ อ 3.12.2.1
(3) สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ตามข้ อ 3.12.2.4 ที่ คู่สัญ ญามี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้
(Investment Grade)
การคํานวณอัตราส่วนอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.2.6(1) ที่บคุ คล
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวม
รายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 และ
ข้ อ 3.13.2.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13.2.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนนัน้ ทัง้ นี ้ ตัวชี ว้ ัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนี หรื อองค์ ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่ อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
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3.13.2.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ายหรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการอาจ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ นัน้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของนํ า้ หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ว้ ัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ แทนอัตราส่วนที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 หรื อข้ อ 3.13.2.6 แล้ วแต่กรณีก็ได้
3.13.2.9 บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บุคคลต่อไปนีเ้ ป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจํานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ในรอบปี บัญชี หรื อรอบอายุกองทุนรวม สําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ ให้ แก่กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ตามหลักเณฑ์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่ อบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบัติตามวรรคสี่ แล้ ว บริ ษั ทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนต้ องแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการกองทุน
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หากบริ ษัทจัดการกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสี่ได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิก
กองทุนนัน้
3.13.2.10 ในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่ องมาจากปั ญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วง
เวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2.9 ได้ สําหรับรอบปี บัญชีนนั ้
3.13.2.11 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อ
้
่กองทุนมีอยู่
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
3.13.2.12 การคํ า นวณมูล ค่า การลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ การคํ า นวณอัต ราส่ว นการลงทุน ตาม
ข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ให้ นับมูลค่าที่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชําระตาม
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ซึ่งสัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้ อ
ดังกล่าว
3.13.2.13 นอกจากการคํ า นวณตามข้ อ 3.13.2.12 บริ ษั ท จัด การคํ า นวณอัต ราส่ว นที่ ผ้ ูอ อกสิ น ค้ า ของสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คํานวณ
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ น
อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
ผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของ
สินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ เว้ นแต่ใน
กรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้ บริษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่า
เดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.13.2.14 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณีก็ได้
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ มีบคุ คลมากกว่าหนึง่ รายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.13.2.15 การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามข้ อ 3.13.2.14 จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อ
จํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
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3.13.2.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กําหนดในข้ อ 3.13.2 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี น้ นั ้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.2.17 ในกรณี ที่ท รั พ ย์ สินในขณะที่ ลงทุน หรื อในขณะที่ ได้ มาเป็ นทรั พ ย์ สินของกองทุน มี มูลค่าไม่เกิ นอัตราส่ว นที่
กําหนดในข้ อ 3.13.2 นี ้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะ
ยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บ ริ ษั ท จัดการจัดทํ า รายงานโดยระบุชื่อ จํ า นวน อัตราส่ว นการลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ง และวัน ที่
ทรั พย์ สินนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.18 ในกรณี ที่ การรั บ ชํ าระหนี ด้ ้ ว ยทรั พ ย์ สิน อื่ นเป็ นผลให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้ถือ หุ้น ที่ บ ริ ษั ทใดเป็ นผู้อ อก เพื่ อ เป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรม ก.ล.ต.
ดังนี ้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอซื ้อ
โดยการลดสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น หรื อ ลดการมี อํ า นาจควบคุม หรื อ ยื่ น คํ า ขอผ่ อ นผัน การทํ า คํ า เสนอซื อ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํ ากิ จการ ทัง้ นี ้ การลดสัดส่วนการถื อหุ้นดังกล่าว ให้ บ ริ ษัท จัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษั ทจด
ทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.13.2.19 ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิน ในขณะที่ ล งทุน หรื อ ในขณะที่ ไ ด้ ม าเป็ นทรั พ ย์ สิน ของกองทุน มี มูล ค่ า ไม่เ กิ น อัต ราส่ว น
ที่กําหนดในข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตาม ข้ อ 3.13.2.16 ข้ อ 3.13.2.17 และ
ข้ อ 3.13.2.18 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บ ริ ษั ท จัดการจัดทํ า รายงานโดยระบุชื่ อ จํ า นวน อัตราส่ว นการลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ง และวัน ที่
ทรัพย์สินนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
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ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่
บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.20 ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ“การเลิกโครงการจัดการกองทุน
รวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม”

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

: ไม่มี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

: ไม่มี

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)

: ไม่มี

5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

-

Internet

-

การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวก
ด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ หากยอดรวมการสัง่ ซื ้อมีมูลค่าครบ หรื อเกินกว่าจํ านวนเงินทุนของ
โครงการก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง้ แรก บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยจะปิ ด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
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5.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อข้ อ 2.7
้ าใบคํา
แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(ถ้ ามี) ไปที่บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไ ม่เกิ น 4 คน ถื อ หน่วยลงทุน ร่ ว มกัน บริ ษั ท จัด การจะจดแจ้ ง ชื่ อ ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน เหล่า นัน้ เป็ นผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ร่ ว มกัน ในทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และเป็ นผู้รั บ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่ วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและ
ข้ อความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และนําส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.7 และ/หรื อ
เอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี และกองทุนเปิ ด ยูโอบี
ชัวร์ เดลี หรื อกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์
ฟั นด์ ตามเงื่อนไข วัน เวลา ที่ระบุในข้ อ 8.2.1 และข้ อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 8.2.3
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว
ซึ่ง จะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถื อ ว่า ได้ รั บมติจากผู้ถือ หน่ว ยลงทุน แล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอ่ืนใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของ
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงิน
ฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
-

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.

-

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ
ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริ ษั ทจัดการและสถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื นหน่วยลงทุน และ/หรื อ เว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ
หลังจากที่บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
ผู้สั่งซื อ้ จะได้ รับหลักฐานการรับชํ าระเงินค่าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ูสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ การสั่งซื อ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.2.3.2 INTERNET
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
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5.2.3.3 การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 5.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน
จนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ เป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ
วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ
หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว แต่หากในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่สงั่ ซื ้อในวันเดียวกัน
้ ่าราย
และมีมลู ค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยทุกรายเป็ นมูลค่าขันตํ
ละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) ก่อนในลําดับแรก ทังนี
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
โดยส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ ตามสัดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซือ้ หักด้ วยมูลค่าขัน้ ตํ่าที่ได้ ทําการจัดสรรให้ แล้ ว หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ บริ ษัทจัดการจะทําการ
ั้
ดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที่มีอยูท่ งหมดตามสั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
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5.2.5.1 กรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดํ าเนิ นการคื นเงินค่าซื อ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิ ดขึน้ จากเงินที่ ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน
้
นรวมหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หาก
5.2.5.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
เกิดกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามข้ อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้ นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํ า รงสัด ส่ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ อาจจะมี ผ ลทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถหาหลัก ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง
5.2.6.3 กรณี ที่การสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า
จํานวนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.4 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาต
ให้ สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5.2.6.5 กรณี ที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
5.2.6.6 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันทํ
้ าให้ หรื อจะทําให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
้
นหรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
มีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
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5.2.6.7 กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

-

Internet

-

บัตรเครดิต

-

บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

-

การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ
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6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สําหรั บการกํ าหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริ ษั ทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทํ าการขายหน่ วยลงทุนบวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการ
ซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน ในระหว่ า งเวลาเริ่ ม เปิ ดทํ า การถึง เวลา 15.30 น. โดยบริ ษั ท จัด การจะกํ า หนดวันเริ่ มทํ าการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญต่อไป
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบเปิ ด
บัญชีหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
6.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อ
ข้ อ 2.7 แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อม
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่
ทังนํ
้ าใบคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
บริ ษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและ
ข้ อ ความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญ ชี ห น่ว ยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และนํ า ส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.7
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณีที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรตามจํานวนที่สง่ั ซื ้อ
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บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ นการรั บ คํ า สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุนตามจํ า นวนทัง้ หมดที่ มีคํา สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน ในวัน ทํ า การซื อ้ ขาย
หน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12 หรื อกรณีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในข้ อ 6.2.6 เรื่ อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื อ้ หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน และชํ าระเงิ นค่าสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุนได้ ที่การขายหรื อรั บ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนซื ้อคืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลง
นามรับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว
ซึ่ง จะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถื อ ว่า ได้ รั บมติจากผู้ถือ หน่ว ยลงทุน แล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวัน
ทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อประเภท
ออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
-

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.

-

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ
ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสั่งจ่ายเงินธนาคารที่
ผู้สงั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จดั ตังโดย
้
บริ ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระด้ วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี ้
กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
6.2.3.2 INTERNET
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักเงินใน
บัญชีบตั รเครดิตเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชี
สัง่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัทจัดการ
จะดําเนิ นการให้ มีการหักเงินจากบัญชี เงิ นฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน
“หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” เท่านัน้
เพื่อซื อ้ หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชี เงิ นฝากหรื อบัญชีบัตรเครดิตของผู้สงั่ ซือ้ ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุน
มากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชี เงิ นฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซื อ้ หน่วยลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนระบุไว้ ทงั ้ หมด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขและ
ข้ อ กํ า หนดที่ ร ะบุใ น“หนัง สื อ ยิ น ยอมให้ หัก บัญ ชี เ งิ น ฝากหรื อ บัญ ชี บัต รเครดิ ต เพื่ อ ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน และใบคํ า สั่ง ซื อ้
หน่วยลงทุนล่วงหน้ า“ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

36

อย่างไรก็ตาม ในกรณี บญ
ั ชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจาก
บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเป็ นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6.2.3.5 การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัท จัดการ และ/หรื อ ผู้สนับ สนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื น (ถ้ ามี ) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 6.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน
จนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคํา
สั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ครบถ้ ว นสมบูร ณ์ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะใช้ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ที่ คํ า นวณได้ เ มื่ อ สิ น้ วัน ทํ า การขาย
หน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
และเพิ่ ม จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ข ายในวัน ทํ า การถัด จากวัน ทํ า การซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน เว้ น แต่ ก รณี ต ามข้ อ 11 โดย
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน มี จํ า นวนมากกว่ า ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน รวมตามที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่
ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื ้อเต็มจํานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
6.2.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงิน
ชํ าระค่า ซื อ้ ในส่วนที่ไ ม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายชื่ อผู้สั่งซื อ้ หน่ว ยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นไปยัง ที่ อ ยู่ใ นใบคํ า ขอเปิ ดบัญ ชี ภ ายใน 5 วัน ทํ า การนับ จากวัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ รั บ เงิ น ค่ า ซื อ้
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนัน้
6.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํ า รงสัด ส่ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ อาจจะมี ผ ลทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถหาหลัก ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
6.2.6.2 กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง
6.2.6.3 กรณี ที่การสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนนัน้ มี ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า
จํานวนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2.6.4 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาต
ให้ สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
6.2.6.5 กรณี ที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6.2.6.6 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันทํ
้ าให้ หรื อจะทําให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นหรื อ
มีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
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6.2.6.7 กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกับบริ ษัทจัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชีให้
ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องตามข้ อ 5.2.7 ทังหมด
้
6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อ
ขายหน่ ว ยลงทุน ในระหว่ า งเวลาเริ่ ม เปิ ดทํ า การถึ ง เวลา 15.30 น. โดยบริ ษั ท จัด การจะกํ า หนดวัน เริ่ ม ทํ า การขาย
หน่ ว ยลงทุน ภายหลัง ระยะเวลาเสนอขายครั ง้ แรกภายใน 15 วัน นับ ตัง้ แต่วัน ถัด จากวัน จดทะเบี ยนกองทุน รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน
และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุน
หลัก และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
7.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

-

Internet

-

การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :

ไม่มี

รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
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7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน


การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ

-

บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืน จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมทัง้ ยื่นเอกสารที่
เกี่ยวข้ องตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยลงทุนที่
ต้ องการขายคืน หรื อจะระบุเป็ นจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืน ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.8 หรื อ 2.9 แล้ วแต่
กรณี
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว (ถ้ ามี) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึก
้
าที่ปรากฏอยู่ใน
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวน
ทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และ
ข้ อ 12
(4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่
กรณี ตามข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนพร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษี
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สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ขู ายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ ขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทําการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก
บริษัทจัดการ
-

INTERNET

บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกําหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
-

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
•

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :

การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การหรื อ มอบหมายให้ ผ้ ูส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น (ถ้ า มี ) ชํ า ระเงิ น ค่ า ขายคื น
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย
้ ้ ตามที่
เฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการ
สัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
(3) บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวัน
ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทําให้ ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็ นบัญชีนอกเขตเรี ยกเก็บเช็คกรุ งเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้ าบัญชี หรื อ บัญชีของผู้ถือหน่วยถูก
ระงับการให้ บริ การ หรื อกรณีอื่น ๆ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเริ่มเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
•

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
กองทุนจะเปิ ดให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ นวัน
ทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว
และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่
บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน

: ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า (เฉพาะกรณีรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข ขยาย หรื อลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นการชัว่ คราว
หรื อถาวรได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 3 วันทํ าการก่ อนวันรั บซื อ้ คื น
หน่วยลงทุน ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :
เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/
หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงเอกสารหลักฐานให้ กบั บริ ษัทจัดการ หรื อตอบคําถามข้ อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธีการอื่นใด เมื่อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏตามที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืนสามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน้
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที่สมบูรณ์และอ้ างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรื อหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ ซื ้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาการส่งคําสัง่
ล่วงหน้ าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังได้
้ ทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาใน
การทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรื อหากธนาคารพาณิชย์ได้ ทําการขยาย หรื อลด
ระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรื อหากมีการปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
7.9.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

43

(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใดๆ และยังมิได้ ทําการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคําสัง่ จากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการได้ ออกไว้ ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นันเข้
้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่มให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซื อ้ คื น (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ การปรั บปรุ ง แก้ ไข ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ โดยรวมของกองทุนและผู้ถื อ
หน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้ อ 7 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข
เรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี
หากเป็ นกรณี ไม่ ทราบล่วงหน้ า อาทิ เช่ น มี การประกาศให้ เป็ นวันหยุดทํ าการของบริ ษั ทจัดการเป็ นกรณี พิ เศษ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการ
จะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
-

บริษัทจัดการ

-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

-

Internet

-

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนได้ โดยจะอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ไทย
แคช แมเนจเม้ นท์ กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี
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และกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย กองทุนเปิ ด ไทย
เทรเชอรี กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี และกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุน
เปิ ดปลายทางได้ จนถึงเวลา 15.30 น.
8.2.1 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่
กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ น
ทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ โดยการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
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(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วัน
ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
การรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการ
้
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมด
เท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ
(4) ในกรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตํ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
(5.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว
และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ
รายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
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(5.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ใน
วันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทําการถัดจาก
วันที่มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
8.2.6 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม ข้ อ 8. “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่มให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ
ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

9. การชําระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการ
ตามวิธีการดังนี ้
9.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะนํามาชําระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจัดการใช้ คํานวณในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน
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9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
9.2.1 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 9.1 ให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทําการใดถัดจากวันนัน้
9.2.2 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่ามากกว่าจํานวนเงินที่ผ้ ขู าย
คืนหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 9.1 ให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคื นหน่วยลงทุนจะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงิ น สดให้ กับ กองทุน ภายในระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนหักด้ วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
9.3 กรณี ที่ มีผ้ ูขายคื นหน่วยลงทุนที่ รับค่าขายคื นหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่ นแทนเงิ นมากกว่า 1 ราย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเป็ นผู้จดั สรรหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นนันให้
้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรื อยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้ อ 9.2.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ อยที่สดุ ก่อนตามลําดับ

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเกิด
กรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(2) มี เหตุที่ ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ ชํ า ระเงิ นจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พ ย์ สินที่ ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
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10.2 ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารั บ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรื อ 10.2 บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชํ าระค่าขายคืน พร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.2 ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง
11.1 บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อคําสัง่
ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย
คืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
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(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2.

การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ

3.

การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซือ้ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
้ สํานักงานทราบโดย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
พลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่ วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน
รวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟั นด์

50

(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย
หรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับ
คําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามข้ อ
16.4 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรื อรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลา
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ ายเงินปั นผล
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

: ไม่จ่าย

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล

: ไม่มี

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
ระบุรายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่าง
อัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนี ส้ ินทังหมดที
้
่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ น
รายวัน และบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
15.2.2

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการ
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
15.2.3

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

้
่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการ
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์ สินทัง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนี ส้ ินทังหมดที
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ น
รายวันและบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
15.2.4

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

: ไม่มี

15.2.5

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

: ไม่มี

15.2.6

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จ่ายจริง
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(1) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การเผยแพร่ ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริ มการขาย (ถ้ า มี ) ทัง้ นี ้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บหรื อไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
(2) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตาม
กฎหมาย หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวมเช่น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใหนังสือพิมพ์
รายวัน และค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่ ว ยลงทุ น ใบคํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การจัด ทํ า ขึ น้ ตามที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับ
กองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี
ข่าวสารกองทุน และหรื อเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(7) ค่ าใช้ จ่ ายในการรั บชํ าระหนี ป้ ็ นทรั พย์ สิ นอื่ น แทนการชํ าระหนี ด้ ้ วยเงิ นสดตามตราสารแห่ งหนี ้ ค่ าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํ านอง ค่าปลดจํ านอง ค่าจัดพิ มพ์ เอกสาร
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ หลักประกันของสิทธิเรี ยกร้ องอัน
เกิดจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(8) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงารดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
(12) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรื อดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ
(13) ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร หรื อภาษี อื่นใดที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารหรื อ
มีไว้ ในทรั พย์สินหรื อหลักทรั พย์ ทงั ้ ในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รั บมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การป้ องกัน ความเสี่ ย งในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน ใน
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หลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ เช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง รวมถึง
ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น (ถ้ ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทังในและต่
้
างประเทศ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าจาก global custodian สําหรับ
กรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่ า ธรรมเนี ย มและหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศของกองทุน รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี)
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
15.3.2

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

ไม่มี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.3

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

: มี

กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง

: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง

: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.4

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อเศษของ 500 หน่วย ที่ทําการโอน โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนใน
วันที่ยื่นคําขอให้ ทํารายการดังกล่าว
15.3.5

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

15.3.6

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee)

15.3.7

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

-

: ไม่มี
: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทังนี
้ เ้ พื่อมิให้ กระทบต่อผลประโยชน์ ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการดังกล่าว
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย ในกรณี เลิกโครงการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใด
ทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
15.4 วิธีการคํานวณและการตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการ
ด้ วยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรื อ
เฉลี่ยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงาน
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ของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(2) กรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การจะลดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย บริ ษั ท จัด การจะติ ด ประกาศไว้ ที่ สํ า นัก งานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว
เป็ นแบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าร้ อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทโดย
คํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่
และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) (2) และ (3) บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเปลี่ยนแปลง
15.6 หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ า
หน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ ีมูลค่ าหน่ วยลงทุน
ไม่ ถูกต้ อง
16.1 วิธี การคํ านวณ กํ าหนดเวลาในการคํ านวณและการประกาศมูลค่าทรั พย์ สินสุท ธิ มูลค่าหน่ว ยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
:
ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1 บริ ษั ท จั ด การจะคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลและสามารถใช้
อ้ างอิงได้ ณ วันทําการที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และ
จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทังนี
้ ้ หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมประกาศกําหนดให้ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใช้ อ้างอิงได้ ในภายหลัง ให้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคม และ/หรื อ
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ
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16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุด
ทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
้ ้ ภายในวันทําการที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของ
สิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่
กรณี กองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนํ าส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
กองทุนหลักมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายในวัน
ทําการถัดไป บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวัน
ทําการที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
กองทุนหลักมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการ
ไม่ ส ามารถประกาศมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ แ ละมูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ได้ ภ ายใน 2 วัน ทํ า การถัด ไปจากวัน ทํ า การซื อ้ ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ภายในวันทําการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ให้ กับ บริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ กองทุน หลัก มี วัน หยุด ทํ า การตรงกับ วัน ทํ า การของกองทุน และ/หรื อ มี วัน หยุด ทํ า การ
ต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 2
วันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริ ษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 16.2.3 และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ูล งทุน ทราบข้ อ มูล ดัง กล่า วในช่ อ งทางที่ เ หมาะสม เช่ น การประกาศทาง
หนัง สือ พิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บ ไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ ผ้ ูลงทุน สามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อ มูล ในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ และ
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(3) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซือ้ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจ
หยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณี ที่ มีเหตุให้ บ ริ ษั ท จัดการต้ องยกเลิกกองทุนรวม บริ ษั ท จัดการอาจหยุดคํ านวณมูลค่า
้ วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตังแต่
16.2.3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5
ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิ ด
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนัง สื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อ มูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะ
จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทําและ
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ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทํ าการของบริ ษัทจัดการเพื่ อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่ องต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับ
แต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดํ าเนินการดังต่อไปนี เ้ ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องต่างจากราคาหน่ว ยลงทุน ที่ถูกต้ องตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
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(4) ชดเชยราคาให้ แ ล้ ว เสร็ จ และแจ้ ง เป็ นหนัง สื อ ให้ ผ้ ูซื อ้ หน่ ว ยลงทุน หรื อ ผู้ข ายคื น หน่ ว ยลงทุน ที่ ไ ด้ ซื อ้ หรื อ ขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังสํ
้ าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ น
แต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3.

ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่า กับ ส่ว นต่า งของราคาหน่ วยลงทุน ที่ ไ ม่ถูกต้ อ งกับ ราคาหน่วยลงทุน ที่ ถูกต้ อ ง หากปรากฏว่า ผู้ซื อ้ หน่วยลงทุน ไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของ
ั้
ายเงินของ
บริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
บริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รับรองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่ง
มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อ
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ชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท
บริ ษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

17.3 ชื่อผู้ประกัน

:

ไม่มี

(กรณีกองทุนมีประกัน)
17.4 ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource)
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

: ไม่มี

: ไม่มี

17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1

ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

: ไม่มี

17.5.2

ชื่อที่ปรึกษากองทุน

: ไม่มี

17.6 ผู้สอบบัญชี

:

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์
หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
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หรื อนายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อนายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล หรื อนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)

:

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี

: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า

18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก

: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม

: ไม่มี

19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ
19.1 บริ ษั ท จัด การอาจดํ า เนิ น การเพิ่ ม จํ า นวนเงิ น ทุน ของโครงการจัด การกองทุน ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับ
จดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดการจะแจ้ งการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
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โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
19.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หากมิได้ กระทําตามมติโดยเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธี จัดการกองทุนรวมได้ กระทําตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้
แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วแต่กรณี
19.3 การแก้ ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้ อกําหนดอื่นๆ
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวีธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ การกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะนํามาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
20.2 ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การดํ า รงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน และการทํ า ประกัน ภั ย ความรั บ ผิ ด ของบริ ษั ท จัด การ
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรื อ
ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่สามารถดํารงความ
เพี ยงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยาย
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ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และใน
กรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.3 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนั ้ ต้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หาร
จัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้
ของกองทุนนันด้
้ วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
20.4 ตัวชี ้วัด (Benchmark) : กองทุนนี ้จะเปรี ยบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI Healthcare ซึง่ เป็ นดัชนีที่เปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณากํ าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรื อตัวชี ว้ ัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหม่เพื่อให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
อย่างไรก็ดี กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ัดที่ ใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดํ าเนิ นงานของกองทุน อันเนื่ องมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารดัช นี มี ก ารยกเลิ ก การคํ า นวณดัช นี ซึ่ง กองทุน มี ก ารนํ า ดัช นี นัน้ มาใช้ เ ป็ นตัว ชี ว้ ัด หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ัดในการเปรี ยบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20.5 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
้
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
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20.6 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบี อาทิ
เช่น ข้ อกําหนดเกี่ ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดี ยวกันตามที่ระบุในข้ อ 20.7 หรื อในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการหรื อกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรื อ
กฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุม่ ยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ
20.7 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสีย
ภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และ
ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี หน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ
ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุน
รวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุน
ต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
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เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษั ทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่ อปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ ในการ
ดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่
ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึง
นําส่งหลักฐานเพื่อ ยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน)
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ใน
กรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ปฏิ เ สธการดํ า เนิ น การหรื อ ไม่แ สดงเจตนาตอบรั บ ภายในระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การกํ า หนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ต้ ามความจํ าเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการ
ตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถื อเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ ยวข้ องอันจะทํ าให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่ จ่ าย หรื อถูกปิ ดบัญชี ธนาคารตามที่ กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิ บัติ
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บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.8 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุน ที่ซือ้ กรมธรรม์ ประกันชี วิตควบหน่ว ยลงทุนสามารถซื อ้ หน่วยลงทุนของกองทุน นี ค้ วบกรมธรรม์ ประกัน ชี วิตได้
้ ้ การซื ้อขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ มีดังนี ้
20.8.1 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั ้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์
้ ่า
เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่ องมูลค่าขันตํ
ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ซึง่ อาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.8.2

การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัว
แทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อหักบัญชีบตั รเครดิต หรื อด้ วยวิธี
อื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลา
ทํ า การในการสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน วิ ธี ก ารในการสั่ง ซื อ้ วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น เพิ่ม เติม ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต
และ/หรื อ เอกสารการขายที่ ผ้ ูล งทุน ได้ รั บ จากบริ ษั ท ประกัน ชี วิต โดยระยะเวลาในการสั่ง ซื อ้ จะต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ก รอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับ
เอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ ว
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บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณี ของการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชี วิต อาจปฏิเสธคําสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรม
ฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.8.3

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

20.8.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน
บริ ษั ทประกันชี วิต ทัง้ นี ้ บริ ษั ทประกันชี วิตอาจกํ าหนดมูลค่า ขัน้ ตํ่ าในการขายคื นหน่วยลงทุน เงื่ อนไขในการขายคื น
หน่ว ยลงทุน วันและเวลาในการขายคื น หน่ว ยลงทุน วิธี การนํ าส่ง เงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน เพิ่มเติมตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน
จะต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในโครงการ และคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวิตได้ รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.8.3.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุก
เดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริ หาร
้ ่าที่กําหนดในโครงการ
กรมธรรม์ ตามอัตราที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึง่ มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
20.8.4

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.2 สําหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.3.1 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.8.5

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่า จํานวนเงินคงเหลือ
ขันตํ
้ ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต ควบหน่วยลงทุน ระหว่า งกองทุนรวมที่
บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ สําหรับกรมธรรม์นนเท่
ั ้ านันโดยต้
้
องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
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กรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ปลายทาง ทังนี
้ ้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสั่งที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขาย
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการ
ลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่บริ ษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํ่า
กว่าจํานวนขันตํ
้ ่าที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่ ครัง้ แรก เมื่อคําสัง่ สับเปลี่ยนสิ ้นสุดลง หรื อ สรุ ปส่งเป็ น
รายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริ ษัท
ประกันชีวิตกําหนด
20.8.6

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฏหมาย
(2) เงื่อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละ
บริ ษัทกําหนด
20.8.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.8.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ
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20.8.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษั ท ประกันชี วิต จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงิ น ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติมได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม เปิ ดให้ บริ การหรื อหยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อ
ช่องทางดังกล่าว ซึง่ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว โดยบริ ษั ท จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุน ทราบล่วงหน้ า ก่อ นวันเริ่ ม / หยุดการให้ บ ริ ก าร ทัง้ นี ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่
ดัง กล่า ว หากบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คํ า สั่ง นัน้ ให้ ถื อ ว่ า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพัน
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
การที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ ในการซื อ้ หรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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