หนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการ

คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในเอกสารฉบับนี้ เว้ นแต่เนื้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความต่าง ๆ ให้ มีความหมายตามที่ได้ ให้ ไว้
ดังต่อไปนี้
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
บริษทั จัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทาํ หน้ าที่ขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผูจ้ ดั จํ าหน่าย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่บี ริษัท
จัดการแต่งตั้งให้ เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่ขายหน่วยลงทุน
สํานักงานบริการ หมายถึง สํานักงานบริการด้ านธุรกิจจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
วันทําการซื้ อขาย หมายถึง วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการที่คาํ นวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้นบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้นหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
บริษทั จดทะเบียน หมายถึง
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้ รับการจดทะเบียนหรือได้ รับการอนุญาตให้ ทาํ การซื้อขายได้ ในตลาด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน
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1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
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1.2.

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :

United Open-end Fund

1.3.

ชื่อย่อ :

UNF

1.4.

ประเภทโครงการ :

กองทุนเปิ ด

1.5.

ประเภทการขาย :

ขายหลายครั้ง

1.6.

การกําหนดอายุโครงการ :

ไม่กาํ หนด

1.7.

อายุโครงการ :

- ปี - เดือน - วัน

1.8.

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : -

1.9.

เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ :

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1.

จํานวนเงินทุนของโครงการ :

2,000,000,000 บาท

2.2.

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :

2.3.

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย :

10 บาท

2.4.

จํานวนหน่วยลงทุน :

200,000,000 หน่วย

2.5.

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :

10 บาท

2.6.

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :

10,000 บาท

2.7.

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

1,000 บาท

2.8.

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :

ไม่กาํ หนด

2.9.

จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :

ไม่กาํ หนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า :

ไม่กาํ หนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า :

ไม่กาํ หนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1.

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไป โดยนําเงินลงทุนที่ระดมได้ ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้ มการเจริญเติบโตสูงทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งลงทุนบางส่วน
ในตราสารทางการเงินที่มผี ลตอบแทนสูง ตลอดจนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.2.

ชนิดกองทุนรวม :

ลงทุนโดยตรง

3.3.

ประเภทกองทุนรวม :

ทั่วไป

3.4.

นโยบายการลงทุน :

ตราสารแห่งทุน

3.5.

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :

3.6.

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :

3.7.

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8.

ลักษณะพิเศษ : ไม่มี

3.9.

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

ไม่ลงทุน

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ที่จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี้ เว้ นแต่ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ั ญาเป็ นนิติ
3.12.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผ้ ูออกหรือคู่สญ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(1)

หุ้น

(2)

หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น

(3)

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)
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(efficient
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(ข)

บริษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพ
คล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้ สทิ ธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้
ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงานกําหนด

(4)

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น

(5)

ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมเป็ นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.1.2

ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรือใบสําคัญ

ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้ แก่
(1)

ตราสารแห่งหนี้ท่มี ีลักษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ
ผู้คาํ้ ประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ท่ปี ระกอบธุรกิจประเภทการให้ สนิ เชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก ซึ่งกําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และ
เป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน อายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ดังต่อไปนี้

(2)

(ก)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก
ทั้งนี้
ในกรณีท่เี ป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้ วย หรือ

(ข)

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกัน อยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ
Fitch หรือสถาบันอื่นที่สาํ นักงานกําหนดเพิ่มเติม

ตราสารแห่งหนี้ท่วั ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก)

ตัว๋ เงินคลัง

(ข)

พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค)

พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นกู้ ที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก
ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คาํ้ ประกัน

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้คาํ้ ประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้ อง
มีลักษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.2 ด้ วย

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์

4

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรือหุ้นกู้ท่ไี ม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
ที่สาํ นักงานอนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน
ลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาํ หนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นผู้ออก
หรือที่เป็ นหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ซ่ึงผู้ออก
หลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่น้ันทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระราคาเต็ม
มูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถอื หุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ าย
ข้ อ 3.12.1.2 ด้ วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร
หรือหุ้นกู้ท่ไี ม่ใช่ห้ ุนกู้อนุพันธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายใน
ต่างประเทศโดยมีผ้ ูออกเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่สาํ นักงานกําหนดหรือให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี้ ตาม (1.1) (1.2)
(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีท่ตี ราสารแห่งหนี้ ตามข้ อ 3.12.1.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั้นต้ องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํา้ ประกันของบุคคลที่กาํ หนดไว้ ในข้ อ 3.12.1.2 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป
รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง
หรือคํา้ ประกันต้ นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้ อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ (2.3) ต้ องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2)

มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผ้ ูแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้ อมจะ
เสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธกี าร
โดยได้ ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยู่เสมอ
ตลอดอายุของตราสารนั้น และ

(3)

เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์
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(ข)

ในกรณีท่ผี ้ ูออกตราสารเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(ค)

ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หาก
ตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้ องมีบริษัทจัดการไม่ต่าํ กว่าสามรายเป็ นผู้ซ้ ือ
ตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ

3.12.1.3 ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ได้ แก่
(1)

หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้ องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ ายข้ อ 3.12.1.2 (1) และ (2)
ทั้งนี้ ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้ อง
เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่าํ กว่าสามรายเป็ นผู้ซ้ ือตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนภายใต้ การจัดการ
ในกรณีท่หี ้ ุนกู้แปลงสภาพ ตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ ประกัน การคํา้ ประกันดังกล่าวต้ องเป็ นการคํา้ ประกันต้ น
เงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(2)

หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ ูออกเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3.12.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3)
3.12.1.7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(1)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าต้ องไม่ทาํ ให้ วัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบน

(2)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงด้ านเครดิต หรือเป็ นการเคลื่อนย้ าย
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)

(3)

การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management)

(4)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมีสนิ ค้ าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้
-

หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์

-

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีท่เี ป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่มีตัวแปรเป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน
กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในกรณีดังกล่าวได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging) เท่านั้น

-

อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ท่มี ีผลต่อการชําระหนี้ของตราสารแห่งหนี้

-

ทองคํา นํา้ มันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ (commodity index) ซึ่งได้ ระบุการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าหรือตัวแปรไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว

-

สินค้ าหรือตัวแปรอื่นใดที่สาํ นักงานกําหนด

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์
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(5)

นอกจากนี้ กองทุนต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าตามหลักเกณฑ์อ่นื
ๆ ที่สาํ นักงานกําหนด

3.12.1.8 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

หุ้นกู้อนุพันธ์ท่มี ีลักษณะตามที่กาํ หนดไว้ ตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.2 โดยอนุโลม

(2)

ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

ตราสารดังกล่าวจัดทําขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ ตามข้ อ 3.12.1.2 (1.1) (1.2) (1.3)
(2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.4)

(ข)

ตราสารดังกล่าวต้ องอ้ างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตาม ประกาศ
สน. 28/2549 ข้ อ 11(1) หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศตามประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ
11(2) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในกรณีของดัชนี
ต้ องมีลักษณะตามที่กาํ หนด ในประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 35(2)(3) และ (4) ด้ วย

(ค)

ตราสารดังกล่าวมีข้อกําหนดให้ ผ้ ูออกชําระคืนเงินต้ นเต็มจํานวนให้ แก่กองทุนเมื่อครบอายุตรา
สาร เว้ นแต่เป็ นตราสารที่ไม่ชาํ ระคืนเงินต้ นเต็มจํานวนเมื่อครบอายุตราสารซึ่งสํานักงานให้ ความ
เห็นชอบแล้ ว และบริษัทได้ จัดให้ มีข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่กาํ หนดในประกาศ
สน. 28/2549 ข้ อ 41 (1) และ

(ง)

ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูออกตราสารในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุ
ตราสาร (callable) บริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ูลงทุนก่อนทําการลงทุน

ทั้งนี้
การลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงตราสารดังกล่าวต้ องไม่ทาํ ให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้ องไม่ทาํ ให้ กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน
ในกรณีท่กี ารลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะมีผลทําให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต้ องเป็ น
ประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงที่นอกเหนือจากกรณีในข้ อ 3.12.1.8 นี้ ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นรายกรณี โดยตราสารดังกล่าวต้ องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ
สินค้ าหรือตัวแปรที่กาํ หนดไว้ ในประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 34
3.12.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็ นการทั่วไป

หรือที่เป็ นหลักทรัพย์

3.12.1.10 ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.1.1 – 3.12.1.9 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
3.13.

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :

3.13.1.

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการ
จะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
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3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยไม่จาํ กัดอัตราส่วน
(1)

ตราสารภาครัฐไทย

(2)

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้ อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก

ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ
20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1.1 (2) เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิ ทุกประเภทที่ผ้ ูออกหรือผู้เป็ น
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
คู่สญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรือมี
ไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ เหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งล่วงหน้ าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
บริษัทเงินทุนรายใดเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1)

ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

(2)

ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน

(3)

เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1.4 (1)(2) หรือ
(5) และข้ อ 3.13.1.5 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์
ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
หากธนาคารพาณิชย์น้ันเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้ นับทรัพย์สนิ ที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าว เป็ นผู้ออก
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการ
ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ลงทุนดังกล่าวด้ วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ คาํ นวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเข้ าใน
อัตราส่วนดังกล่าว
3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1)

ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรือคู่สญ
ั ญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
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(2)

หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่งั รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3)

ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้ อ 3.12.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)

(4)

ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตามข้ อ 3.12.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade)

(5)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(investment grade)

(6)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์

(7)

ที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
ประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนและการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื้นฐาน

ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
และ/หรือ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

ตราสารแห่งทุน ตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ ตาม (3) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ถูกจัดให้ เป็ นตราสารแห่งทุน ตามข้ อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ ตามข้ อ 3.12.1.2 (2.7)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคล
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีท่กี องทุนลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน ตามวรรคหนึ่ง (7) ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ให้ นับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรค
หนึ่งที่เป็ นเข้ าของกิจการโครงสร้ างพื้นฐาน
(1)

จะได้ รับขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการบริหารกิจการ
ผลประโยชน์ท่กี องทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
โครงสร้ างพื้นฐานโดยเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื้นฐานหรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว

(2)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยที่จาํ หน่ายได้ แล้ ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือ
บริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว

การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี่
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม

ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนด

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากกรณีท่กี าํ หนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 และ
ข้ อ 3.13.1.4 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1)

การลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญา ต้ องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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(2)

การลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คาํ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้น ไม่เกิน
อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1)

ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน

(2)

อัตราที่คาํ นวณได้ จากนํา้ หนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ
ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่มี ีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัท
จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งั จ่าย หรือ
คู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินอัตราที่คาํ นวณได้ จากนํา้ หนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าว ในตัวชี้วัดรวมกับร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่อี ตั ราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กาํ หนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.2
ข้ อ 3.13.1.3 และข้ อ 3.13.1.4 แล้ วแต่กรณี
3.13.1.8 บริษัทจัดการพิจารณาความเป็ นกลุ่มกิจการ ตามข้ อ 3.13.1.6 และข้ อ 3.13.1.8 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทํา
และเปิ ดเผยล่าสุด เว้ นแต่ในกรณีท่ไี ม่มีการจัดทํางบการเงินรวม ให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ในข้ อ 3.13.1.6– 3.13.1.8 จะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
3.13.1.9 ในกรณีของกองทุนรวม ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ั ญา เป็ น
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็ นผู้ออกหรือคู่สญ
จํานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้ นาํ มาใช้ บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการ ตั้งแต่หนึ่งปี ขึ้นไป ทั้งนี้
เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม (ข้ อ 61)
ในกรณีท่เี งินฝากหรือตราสารแห่งหนี้
ที่มีลักษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ เกินอัตราส่วนที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว ให้ มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย
ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปี บัญชีน้ัน ทั้งนี้
ให้ คาํ นวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปี บัญชีน้ันจนถึงวันที่
ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ ว ให้ บริษัทรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้ องดําเนินการให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สาํ นักงานทราบภายในห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับรายงานจากบริษัทด้ วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั่งให้ บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น
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3.13.1.10 ในกรณีท่มี ีเหตุจาํ เป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ
สํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่
เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1.9 ได้ สาํ หรับรอบปี บัญชีน้ัน
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.7.12

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1)

ลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

(2)

ลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้ มูลค่า
หลักทรัพย์ท่ใี ห้ ยืม รวมผลประโยชน์ท่พี ึงได้ รับจนถึงวันที่คาํ นวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีท่ธี ุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาํ หนดในวรรค
หนึ่ง
หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรม
เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซ่ึงธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดพร้ อมสาเหตุ และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนด
พร้ อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ท่บี ริษัทจัดการเพื่อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.1.14 ให้ บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นกู้ หรือธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ให้ นับมูลค่าของหลักทรัพย์
อ้ างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาํ หนดในประกาศนี้
โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่
นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คาํ นวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญาที่กาํ หนดตามข้ อ 3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และ ข้ อ 3.13.1.5
ก็ได้
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มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นาํ มาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(2)

(3)

(4)

ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ บริษัท
จัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก)

นับมูลค่าที่ผ้ ูออกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชําระตามตราสารนั้น
ตราสารดังกล่าว

รวมในอัตราส่วนที่ผ้ ูออก

(ข)

นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผ้ ูออกหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ ใช้ มูลค่าตามราคาตลาด
ของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้ วแต่กรณี

ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นกู้ ให้ บริษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก)

นับมูลค่าที่ผ้ ูออกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผ้ ูออกตรา
สารดังกล่าว

(ข)

นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผ้ ูออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้
มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี

ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์โดยให้ นับมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ท่กี าํ หนดไว้ ในข้ อ
3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และ ข้ อ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึง
หลักทรัพย์น้ันอยู่
ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คาํ นวณตามคู่สญ
ั ญาที่กาํ หนด
ตามข้ อ 3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และ ข้ อ 3.13.1.5 ก็ได้

3.13.1.15 ในการคํานวณอัตราส่วน ตามข้ อ 3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และข้ อ 3.13.1.5(1) ให้ บริษัทจัดการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้ อ 3.13.1.16 ด้ วย
(1)

ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ดังกล่าวมีผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราส่วนที่ผ้ ูออกทรัพย์สนิ หรือผู้ท่เี ป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้

(2)

ในกรณีท่ที รัพย์สนิ มีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกัน บริษัท
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.13.1.16 การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ้ ประกัน ตามข้ อ 3.13.1.12 จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทาํ การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ าง
หรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือคํา้ ประกันต้ นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.17 ในกรณีท่กี องทุนมีสทิ ธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หาก
การใช้ สทิ ธิน้ันจะเป็ นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนดใน
ข้ างต้ นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผ้ ูถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
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3.13.1.18 ในกรณีท่ตี ราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาํ หนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้ก่งึ ทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ บริษัทดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณีท่มี ีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
โดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงาน
(1)

ตราสารแห่งทุนนั้น
ในเวลาต่อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ ไขการ
ดําเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.13.1.19 ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาํ หนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซ่ึง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนด พร้ อมทั้งจัดทํา
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ ท่บี ริษัทจัดการเพื่อให้ สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.1.20 ในกรณีท่กี ารรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถอื หุ้นที่บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศ ที่ สน. 24/2552 เรื่อง
การลงทุนและการมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
(1)

ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาํ หนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นได้

(2)

งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีท่มี ีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ

(3)

กรณีท่เี ป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มา หรือ
เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับ
การยกเว้ นการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํ นาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อน
ผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี้
ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

3.13.1.21 ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาํ หนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะ ตามข้ อ 3.13.1.9 ข้ อ 3.13.1.13
ข้ อ 3.13.1.17 ข้ อ 3.13.1.18 ข้ อ 3.13.1.19 และข้ อ 3.13.1.20 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการ
ลงทุนหรือได้ ทรัพย์สนิ มาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิ นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนด พร้ อมทั้งจัดทําสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ท่บี ริษัทจัดการเพื่อให้ สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
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3.13.1.22 ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นาํ มาบังคับใช้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกกองทุนรวม” และบริษัท
จัดการต้ องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15.00

1.

Total non-investment grade :

2.

Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

3.

Investment grade company limit :

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15.00

4.

Financial institution company limit :

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00

5.

Individual fund limit :

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10.00

6.

Total fund limit :

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00

5.00

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

ไม่มี

4.2.

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3.

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1.

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน

5.2.

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะไม่ดาํ เนินการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดครั้งแรก
เนื่องจากบริษัทจัดการได้ ขออนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปลี่ยนประเภทกองทุนจากเดิมซึ่งเป็ นประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นอายุ
โครงการ (กองทุนปิ ด) เป็ นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด) และจะเปิ ดขายหน่วยลงทุนตามปกติภายใน
30 วัน นับจากวันครบกําหนดอายุกองทุนปิ ดในวันที่ 8 มีนาคม 2540
บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศยกเลิกใบหน่วยลงทุนซึ่งนายทะเบียนได้ ออกให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนทั้งหมด และจะจด
แจ้ งชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2540 เป็ นผู้ถอื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ดฟันด์ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนนําส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อยืนยันจํานวน
หน่วยลงทุนและเปลี่ยนกับใบหน่วยลงทุนที่ยกเลิกแล้ วให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันครบ
กําหนดอายุกองทุนปิ ดในวันที่ 8 มีนาคม 2540
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1.

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน

6.2.

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.2.1 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็ นปัจจุบันหรือข้ อมูลสําคัญต่างๆ ของกองทุน ได้ ทุกวัน ในเวลาทําการ และ
ทําการซื้อหน่วยลงทุน ได้ ท่บี ริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. โดยจะเริ่มเปิ ดขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับจากวัน
ครบกําหนดอายุกองทุนปิ ด ในวันที่ 8 มีนาคม 2540
6.2.2 ราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ เมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
และจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูซ้ ือจะได้ รับ ทั้งนี้ ให้ ถอื ว่าวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนคือวันที่ผ้ ูซ้ ือชําระเงิน (ในกรณีเป็ น
เงินสด) หรือวันที่ธนาคารสามารถผ่านเงินเข้ ามายัง “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์” หรือบัญชีเงิน
ฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ (ในกรณีท่ผี ้ ูซ้ ือชําระด้ วย เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่ง
หักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่งั ซื้อ
เท่านั้น)
ราคาขาย = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้ เพื่อการคํานวณราคาขาย) + ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูซ้ ือแต่ละรายจะได้ = จํานวนเงินที่ซ้ ือ / ราคาขาย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่าและราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว
6.2.3 วิธกี ารขายหน่วยลงทุน :
(1)

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ูลงทุนควร
ทราบพร้ อมกับใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูท่สี นใจลงทุน และบริษัทจัดการจะ
จัดให้ มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนและใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ท่ที ่ที าํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทําการ

(2)

ผู้ส่งั ซื้อจะต้ องสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต่าํ กว่า 10,000 บาท สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่ต่าํ กว่า 1,000
บาท สําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนําใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ามี) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้อาํ นาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) (สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) พร้ อมทั้งเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ หรือสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ สาํ หรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ ว
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ในกรณีท่ผี ้ ูส่งั ซื้อสําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ส่งั ซื้อพร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง ให้ แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กาํ หนดดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ส่งั ซื้อตกลงส่ง
ต้ นฉบับเอกสารทุกฉบับให้ แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคําสั่งซื้อทางโทรสาร ทั้งนี้ หาก
ปรากฏในภายหลังว่าข้ อความหรือข้ อมูลตามโทรสารและเอกสารต้ นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้ รับ
เอกสารต้ นฉบับ และบริษัทจัดการได้ ดาํ เนินการตามข้ อมูลที่ได้ รับทางโทรสารแล้ ว บริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ส่งั ซื้อได้ ให้ ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้ อมูลที่ได้ รับทางโทรสารนั้นแล้ ว
หากข้ อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้ วน และบริษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ูส่งั ซื้อทราบแต่ไม่ได้
รับการแก้ ไขหรือยืนยันจากผู้ส่งั ซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3)

ผู้ส่งั ซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่งั ซื้อเท่านั้น
โดยเช็ค ดราฟท์หรือเช็คธนาคารดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ท่สี ่งั ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์” ซึ่งเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(4)

ในกรณีท่ผี ้ ูส่งั ซื้อชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็ค
เพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ส่งั ซื้อ หรือในกรณีท่เี ช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในวันที่ส่งั ซื้อ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่งั ซื้อทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่
เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้นวันทําการที่เรียกเก็บเงินได้ น้ัน

(5)

ในกรณีท่ผี ้ ูส่งั ซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทําการซื้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง ที่บริษัทจัดการ หรือสํานักบริการ
ของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผู้ส่งั ซื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ วพร้ อมตัว๋ แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคาร (ที่ระบุว่าสามารถเรียก
เก็บเงินได้ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหักบัญชีเดียวกัน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์.” หรือบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ในกรณีท่ผี ้ ูส่งั ซื้อหน่วยลงทุนอยู่
ต่างจังหวัดให้ ใช้ ตวั๋ แลกเงิน
หรือดราฟท์ธนาคารที่ระบุว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ
เท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้ รับเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นครบถ้ วน และได้ รับเงินจากการเรียกเก็บเงินตาม
ตัว๋ แลกเงิน ดราฟท์ ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารที่ส่งมาเรียบร้ อยแล้ ว เป็ นวันที่ทาํ การขายหน่วยลงทุนนั้น

(6)

ในการชําระค่าหน่วยลงทุน ผู้ซ้ ือหน่วยลงทุนต้ องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้ วยเงิน ในกรณีท่ผี ้ ูถือ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
ดําเนินการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการหักกลบลบกันก็ได้

(7)

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ได้ รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนและรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่งั ซื้อแล้ ว
บริษัทจัดการหรือสํานักงาน
บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและการรับเงินให้ แก่ผ้ ูส่งั ซื้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน

(8)

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้ อมหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Statement of Holding) ให้ แก่ผ้ ูส่งั ซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุน
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(9)

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ วเท่านั้น

(10)

ผู้ส่งั ซื้อที่ได้ ชาํ ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้

(11)

การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น

(12)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับหรือปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้
เหตุผลใด ๆ
1)

คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ ผ้ ูลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน

2)

คําสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท หรือเป็ นผลให้ ผ้ ูลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมี
มูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท

เงื่อนไขอื่นๆ :
1)

บริษัทจัดการอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจาก
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ดฟันด์” โดยผู้ส่งั ซื้อสามารถชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยสั่งจ่ายในนามบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดเพิ่มเติม
ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะอนุญาตให้ ผ้ ูส่งั ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินผ่านบัญชี
เงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่ม
ให้ บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2)

บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ บริการขายหน่วยลงทุนด้ วยวิธกี ารขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น
(2.1) วิธกี ารขายหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ (Saving Plan)
(2.2) วิธกี ารขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(2.3) วิธกี ารขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ ดาํ เนินการได้
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
เริ่มให้ บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ

3)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธกี ารชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํ นักงานบริการของบริษัท (ถ้ ามี) สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขา (ถ้ ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
7.1.

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
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7.2.

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
เนื่องจากกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์ เป็ นกองทุนรวมที่เปลี่ยนประเภทมาจากกองทุนปิ ด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมยูไนเต็ดฟันด์ ให้ ทราบเรื่องการเปลี่ยนประเภทโครงการของกองทุน
ปิ ดเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมสรุปสาระสําคัญของกองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์
และข้ อเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมยูไนเต็ดฟันด์กบั กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟันด์ในประเด็นที่แตกต่างกันอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนวันครบกําหนดการแสดงความจํานงถึงบริษัท ในวันที่ 7 มีนาคม 2540 เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแสดงความ
จํานงที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไปในกองทุนเปิ ดหรือจะขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งเอกสารลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่
7 มีนาคม 2540 บริษัทจัดการจะถือมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2540 เป็ นหลักในการคํานวณมูลค่าการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย หลังจากนั้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนสําหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ต้องการถือหน่วยลงทุนต่อไป หรือส่งเช็คชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการ
ขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันครบกําหนดอายุกองทุนปิ ด

7.2.1 วันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือตัวแทนจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 13.00 น. โดยจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับจากวันครบกําหนดอายุ
กองทุนปิ ด ในวันที่ 8 มีนาคม 2540 โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ สํานักงานใหญ่รวมทั้ง
สํานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของตัวแทน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ พร้ อมทั้งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ
7.2.2 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจํานวนเงินที่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ เมื่อสิ้นวันทําการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คาํ นวณราคารับซื้อคืน
โดยบริษัท
จัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ท่สี าํ นักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ
(ถ้ ามี) สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของตัวแทน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันและแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้ เพื่อการคํานวณราคารับซื้อคืน) - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
จํานวนเงินที่ผ้ ูขายคืนจะได้ รับ = จํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่าและราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว
7.2.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)

ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 13.00 น.
ที่ตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณได้ เมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
วันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) จะ
เริ่มเปิ ดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากวันครบกําหนดอายุกองทุนปิ ด ในวันที่ 8 มีนาคม
2540

(2)

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บันทึกข้ อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ วเท่านั้น
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(3)

ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้ วน โดยระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในคําสั่งขายคืน พร้ อมทั้งมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ และหนังสือมอบอํานาจ พร้ อมตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอาํ นาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) ให้ ตัวแทนหรือ
บริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) และตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสํานักงาน
บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูส่งั ขายคืนหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน

(4)

ในกรณีท่ผี ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(5)

ในกรณีท่ผี ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทําการขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ตัวแทนหรือบริษัทจัดการ หรือ
สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถส่งใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอก
รายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอํานาจ พร้ อมตัวอย่าง
ลายเซ็นผู้มีอาํ นาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะถือเอาวันที่ได้ รับเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นครบถ้ วน เป็ นวันที่ทาํ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(6)

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนได้ มีคาํ สั่งขายคืนในวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) พร้ อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับ
ภาษีสาํ หรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
การนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน

(7)

สําหรับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน สําหรับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัท
จัดการจะออกเช็คในนามผู้ถอื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุน พร้ อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสาํ หรับค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทั้งนี้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุใน ข้ อ 10

(8)

ในกรณีท่ผี ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ย่นื คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการ
ของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้ อ 10 หรือข้ อ 11 แล้ วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ ในระหว่างวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด
ที่ตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของ
บริษัทจัดการ (ถ้ ามี) ที่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนได้ ย่นื คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะ
สมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
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(9)

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ส่งั ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่สมาคมกําหนด

(10)

การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น

7.2.4 การเปลี่ยนแปลงเวลาทําการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนระยะเวลาทําการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไป
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของตัวแทน และลงประกาศ
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง
7.3.

วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4.

รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.5.

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.7.

การขายคืนหน่วยลงทุน :

7.8.

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9.

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทุกวันทําการ

ผู้ถอื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

8. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
8.1.

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : -

8.2.

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัท
จัดการ หรือจากกองทุนอื่นของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ ตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัท
จัดการจะเปิ ดให้ ใช้ บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
เริ่มให้ บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีท่คี าํ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้ อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหรือตามหัวข้ อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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9. การชําระค่ารับซื้ อคืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กาํ หนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบัติได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก
ราย และบริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ อื หน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนที่ได้ มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)

บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจาํ เป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล

จ่าย

โอน

(2)

มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนั้นต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง

(3)

มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง
และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุน ตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันที่มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณี ตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนที่ได้ มีคาํ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(2)

แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้ อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3)

ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น
และมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้ องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็จสิ้นก่อน แล้ วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป
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11. การไม่ขายไม่รับซื้ อคืนไม่สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสัง่ :
11.1

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏ
เหตุดังต่อไปนี้
(1)

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ ตามปกติ

(2)

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า
(ก)

มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ

(ข)

ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค)

มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
(3)

ในกรณีท่กี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการลงทุนในหรือมีไว้ ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ในต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และการกําหนดอัตราส่วนการ ลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น และก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ
(ก)

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ ตามปกติ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่กี องทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้ ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ

(ข)

มีเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ

11.2. เมื่อปรากฏเหตุ ตามข้ อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวม ประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว บริษัทจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)

ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน

(2)

รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้
สํานักงานทราบโดยพลัน

(3)

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ
คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 เกิน 1 วันทําการ บริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

รายงานการเปิ ดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนั้นให้ สาํ นักงานทราบภายในวันทําการ
ก่อนวันเปิ ดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ข)

ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงการเปิ ดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน

ในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรือหยุดรับ
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ ใน
การซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ูท่ไี ด้ มีคาํ สั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรั
อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน
หรือในกรณีท่มี ีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
สั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้
อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
-

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3. กําหนดเวลา วิธกี าร และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน : ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ ซื้ อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ท่เี รียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวมที่สามารถประมาณการได้
2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมทุกกรณี
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่คาํ นวณได้ เป็ น
รายวัน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่คาํ นวณได้
เป็ นรายวัน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้ จ่ายในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่คาํ นวณ
ได้ เป็ นรายวัน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1)

ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน และค่านายหน้ า
ซื้อขายหลักทรัพย์ท่ซี ้ ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริง

(2)

ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง

(3)

ค่าตอบแทนผู้ชาํ ระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(4)

ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์กองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(5)

ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการ จัดทําหรือ
มีหน้ าที่จัดทําขึ้นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด
ตามที่จ่ายจริง
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(6)

ค่าจัดทํา ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน แบบฟอร์มคําสั่ง
ซื้อและขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันคําสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบ
หน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง

(7)

ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสือโต้ ตอบผู้ถอื หน่วยลงทุน และรายงานต่างๆ ตลอดจนหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) รวมทั้งค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(8)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการขายคืนแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าเตรียมการจัดส่งเช็ค ค่าเช็ค ค่าซองจดหมาย ค่า ไปรษณี
ยากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้ าบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกิดจากการขายคืนแบบ
อัตโนมัติโดยตรง ตามที่จ่ายจริง

(9)

ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ฟี ้ องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้ รับคําสั่ง
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(10)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ
ตามที่จ่ายจริง

(11)

ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การทําเอกสารแจ้ งผู้ถอื หน่วยลงทุน การขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน
หรือค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริง

(12)

ค่าใช้ จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์และ
จัดส่งหนังสือบอกกล่าว ค่าใช้ จ่ายในการวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน หรือประกาศที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่กฎหมายหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริง

ของกองทุนรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น จะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน จะ
คํานวณทุกวันทําการโดยใช้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันในการคํานวณ
โดยกรณีการคํานวณใน
วันหยุดทําการจะใช้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันทําการถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะชําระโดยตัดจ่ายจากบัญชี
กองทุนรวมเป็ นรายเดือน
ค่าใช้ จ่าย ตาม (1) ถึง (12) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จ่ายทั้งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าํ หนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งั ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
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15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยในช่วง 3 เดือนแรกนับจากวันเริ่มทําการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งในช่วงแรก บริษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ ไขโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ท่สี าํ นักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขา (ถ้ ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3
วันติดต่อกัน และแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 13.3 "สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน" ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ย่นื คําขอโอนหน่วย
ลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 14.2 "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ" ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาท
ต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ย่นื ใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ ามี)
ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน
เรียกเก็บจริง
15.4. วิธกี ารคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย ตามข้ อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้ส่งั ซื้อหรือผู้ถอื หน่วยลงทุน" และ ข้ อ 15.2 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม" โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้การเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ อง
ไม่เกินร้ อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

(2)

กรณีท่บี ริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่าย บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ท่สี าํ นักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้ อ (1) และ (2) บริษัทจะต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
: ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
และวิธกี ารที่สาํ นักงานคณะ

1.

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ และ คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก)

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์
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หน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ให้ บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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(ข)

กรณีอ่นื นอกเหนือจาก (ก) ให้ บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายในวันทําการถัดไป

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปันผล ภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ ว
ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการที่คาํ นวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น
ผลประโยชน์

ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล

(2.4) ในกรณีท่กี ารประกาศ ตาม (2.2) และ (2.3) ได้ กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สาํ นักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น
บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ด
ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) )
เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
บริษัทอาจดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ
เพื่อให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์กไ็ ด้
(2.5) ในกรณีท่มี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้ อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
3

การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยใช้ วิธกี ารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธกี ารปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คาํ นวณได้ ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธกี ารปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5
ทิ้ง

ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณ ตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด

กองทุนเปิ ดยูไนเต็ดฟั นด์
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16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีท่มี ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง :
1.

ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริษัท
จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และจัดให้ มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี้
(1)

ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ อง

(2)

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง

(3)

สาเหตุท่ที าํ ให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง

(4)

มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง ทั้งนี้ เว้ นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั้งสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง

ในกรณีท่เี หตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะแก้ ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องด้ วย
2.

ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับ
แต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไป
และคิดเป็ น
อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
(1)

จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่คาํ นวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี้
(ก)

ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ อง

(ข)

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง

(ค)

สาเหตุท่ที าํ ให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง

(ง)

การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสาํ เนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2)

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้ องภายในวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1)
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3.

(3)

ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคา ตาม (2) และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคา ตาม (2)
ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้ อมูลในรายงานดังกล่าว

(4)

ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูซ้ ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซ้ ือ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคา
ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานดังกล่าว

(5)

จัดทํารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อม
ทั้งสําเนารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทํา ตาม (1) ให้ สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้ นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน

ในการชดเชยราคา ตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1)

(2)

กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง (understate) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติดังนี้
(ก)

กรณีท่เี ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุน
หรือมีหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้ องหากปรากฏว่าผู้ซ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
เหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ัน
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)

กรณีท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก)
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ชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูซ้ ือหน่วยลงทุน
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(ข)

กรณีท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้ง
สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ูซ้ ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า
ไม่ถงึ หนึ่งร้ อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ูถอื หน่วย
ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุน ตาม (1) (ข) หรือ
ผู้ซ้ ือหน่วยลงทุน ตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4.

บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคา ตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ซ้ ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชือ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ :

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื่อ :

นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ชื่อ :

นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื่อ :

นาย บรรจง พิชญประสาธน์
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ชื่อ :

นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ

นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่ส้ นิ สุดรอบบัญชี :

วันที่ 31 มกราคม

18.2. วันที่ส้ นิ สุดรอบบัญชีครั้งแรก :

วันที่ 31 มกราคม 2541

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :
19.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละห้ า
สิบห้ าของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ ไขวิธกี ารจัดการ หากมิได้ กระทําตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีท่มี ติดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในข้ อ "สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ ามี)" และค่าธรรมเนียม ในข้ อ 15
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่งั ซื้อหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม" ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อ่นื ที่ให้ บริการแก่กองทุน จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อ่นื ที่ให้ บริการแก่กองทุน แล้ วแต่กรณีในการดําเนินการตามมติน้ัน
ๆ หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงานในการดําเนินการด้ วย ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

19.2

ในกรณีท่กี ารแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการได้ กระทําตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนหรือวิธกี ารจัดการไปยังผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
แล้ วแต่กรณี

19.3

กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับ
ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นคําขอเป็ นหนังสือ
พร้ อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามวรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้

ให้ ถอื ว่า

หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
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ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื่น ๆ :
20.1

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน ตามข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรือขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถงึ การไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริษัทจัดการขอให้ สาํ นักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
และในกรณีท่มี ีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม

20.2

ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้ วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมด และดําเนินการแก้ ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้ มีจาํ นวนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของกองทุน
รวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที ยกเว้ นในกรณีเข้ า
ว่าด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

20.3

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

อันเนื่องมาจากการใช้ บริการของ

(1)

ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ น้ันต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2)

ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้ องกระทํา
ด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ ได้ ของกองทุนนั้นด้ วย
20.4

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ วัดผลการดําเนินงานของกองทุน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน) เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

20.5

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้ แล้ ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

20.6

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติ
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อเมริกนั ผู้ซ่ึงมีถ่นิ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่นิ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นั้น
นอกจากนี้ยังปรากฎด้ วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้ รับผลกระทบที่สาํ คัญ
ในสองกรณี คือ
(1)

ต้ องถูกหักเงิน ในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้ นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วม
ผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระ
ให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI

(2)

ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ อกี ต่อไป

เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คาํ ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีท้งั หมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัท
จัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรือ คํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบ
ความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ ข้อมูล
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ตามหัวข้ อที่กาํ หนดไว้ ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ งปรับปรุง
ข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีท่เี ป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3)

ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้ กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณีท่ผี ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี้แล้ ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)

ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถอื หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งนี้ ต้ องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4)

ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทํา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่ง
ในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีท่ขี ้ อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาํ เนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ ถอื ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
โดยผู้ดูแล
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้ อผูกพันของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ ถอื ว่าผูกพันผู้ถอื หน่วยลงทุนทั้งปวง
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การที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถอื ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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