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จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

เสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ
1,700,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 170,000,000 หน่วย

ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จากัด (มหาชน) และสานักงานสาขาทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

สารบัญ
หน้ า

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม .............................................................................. 3
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของ หน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย ......................................................................................................................................... 3
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน ...................................... 4
4. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ..................................................................................................................13
5. การรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์สินอื่น ....................................................................................13
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ..................................................................................................................................15
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี ....................................................................................16
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน .................................................................17
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดั จาหน่าย..................................................................................17
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ......................................................17
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน .........................................................................17
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน .............................................................................17
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ........................................................................................................17
14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก .........................................................................................20
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ............................................................................29
16. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ....................................................................................................................31
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ..................................................................................................................34
18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน .............................................37
19. การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ....................................38
20. การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน..............................................................................................................39
21. การชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ..............................................39

22. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) .................................................................................................................40
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ...........................46
24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ...................................49
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม.........................................................................................53
26. การกาหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ...............................................................53
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ......................................................................................................54
28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ .............................................................55
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ......................................................................................................56
30. การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม .......................................................57
31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ .........................58
32. อื่นๆ ..................................................................................................................................................59
30. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ...........................................................................67

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

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

หมายถึง

บุคคลที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาต
ให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึน้ ทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง

วันเปิ ดทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการ
ของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อ
วันทาการของตลาดหลักทรั พย์ของประเทศที่กองทุนหลัก
จดทะเบียน และเป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขาย
กองทุน รวมต่า งประเทศดัง กล่า ว และ/หรื อ วัน ท าการที่

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

1

บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
คาเสนอซือ้

หมายถึง

คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอ
ซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุน
ที่ ถูก ต้ อ งโดยแก้ ไขราคาย้ อ นหลัง ตัง้ แต่วัน ที่ ร าคาหน่ว ย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงิน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจานวน
หน่วยลงทุน

บริษัทย่ อย

หมายถึง

บริ ษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทจากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง

บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษัทมหาชน จากัด

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

หมายถึง

สถาบันการเงิ นตามกฏหมายว่าด้ วยดอกเบีย้ เงิ นให้ ก้ ูยืม
ของสถาบันการเงิน

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ดยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

2

สมาคม

หมายถึง

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและ
จดทะเบี ยนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ดยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

3

โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย
ชื่อบริษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ

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

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื่อโครงการภาษาไทย

:

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

1.2

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ

:

UOB Smart Asia Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

UOBSA

1.4

ประเภทโครงการ

:

โครงการเปิ ด

การระดมทุน

:

ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.6

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1

จานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,700 ล้ านบาท

เงื่อนไข
(1) ในระหว่างในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(2) หากบริ ษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินได้ รับการจัดสรรให้ สามารถนาเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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2.2

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บาท

2.3

จานวนหน่วยลงทุน

:

170,000,000 หน่วย

2.4

ประเภทของหน่วยลงทุน

:

ระบุชื่อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

10,000 บาท

2.7

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

10,000 บาท

2.8

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:
:

1 บาท
1 หน่วย

2.9

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า

:
:

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทัว่ ไป และสถาบันต่างๆไปลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใต้ นโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ โดยกองทุนจะนา
เงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้จะจัดสรรเงินรวมกันทุกกองไม่เกินวงเงินที่ได้ รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.2

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) ซึ่งจัดตังและ
้
บริ หารจัดการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ โดยกองทุน United Asia Fund มีนโยบายการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปนุ่ หรื อบริ ษัทที่มี รายได้ กาไร หรื อสินทรัพย์ในภูมิภาค
เอเชียไม่รวมญี่ปนุ่ เป็ นสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาว

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และกองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน
สาหรับการลงทุนในส่วนที่อยูใ่ นประเทศไทยนัน้ บริ ษัทจัดการจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงิ นฝาก และ/หรื อ
ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป และ/หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสาร หรื อสัญญา หรื อระยะเวลา
การฝากเงิน แล้ วแต่กรณี น้ อยกว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสารองเงินไว้ สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรื อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น (Hedging) เท่านัน้
แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes)
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุน United Asia Fund ได้ หรื อในกรณีที่ กองทุน United Asia Fund มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรื อข้ อมูลที่มีนยั สาคัญอื่นๆ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้ เคียง ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ ว โดยในการ
พิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย และสานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่กองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินนัน้ แต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่มิใช่การลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทุกครัง้
ในสภาวะปกติ กองทุน ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย จะนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อการ
ลงทุนในกองทุน United Asia Fund ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ และ/หรื อกรณี
ที่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ และ/หรื อกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อในช่วง
ระยะเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกองทรั พย์ สิน และ/หรื อในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซื ้อ หรื อขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 10
วันทาการ เป็ นต้ น กองทุนอาจจาเป็ นต้ องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุน
ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการตามประกาศสานักงาน
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้ าวันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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(3) รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้ และ
เข้ าใจเกี่ ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงาน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเปลีย่ น/โอนย้ ายกองทุนหลัก เนื่องจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น จะยกเว้ นไม่นา
เรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมมาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือก เตรี ยมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรื อระหว่างดาเนินการโอนย้ ายเงินทุน
ดังกล่าวด้ วย หรื อในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทาการก่อนวันเลิกกองทุน
3.4

ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

3.5

การลงทุนในต่างประเทศ :

เน้ นการลงทุนในต่างประเทศทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิให้ นาไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
3.6

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่น บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิน อื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
กองทุนจะลงทุน หรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินในประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ ทังนี
้ ้การลงทุนดังกล่าวต้ องมีอายุของตราสาร หรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณีน้อยกว่า
1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสารองเงินไว้ สาหรับการดาเนินงาน, รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
3.6.1.1 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(1)

ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่

(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์
หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ น
ผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

6

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย
หรื อ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรื อ Moody’s
หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
(2)

ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก)

ตัว๋ เงินคลัง

(ข)

พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่ กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน
(2.2) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.1 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยู่
ในรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.6.1.1 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ น
เงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.6.1.2

เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต่ากว่า 1 ปี

3.6.1.3 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาจะมีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ นเงิน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
3.6.1.4

ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน

3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
3.6.2.1

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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(1) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
(2) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุน
อาจลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคาโดยตรง
(3) ในกรณีที่เป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุน
หรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(4)
3.6.2.2
3.7

ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับข้ อ 3.6.2.1 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.7.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ที่เป็ นการลงทุนในประเทศตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.1 มีมลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3.7.1.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารรัฐภาคไทยตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.1.1 (2.1) โดยไม่จากัดจานวน
อัตราส่วน
3.7.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้
ซึ่ง ธนาคารที่ มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ช ย์ หรื อ บริ ษัท เงิ น ทุน เป็ นผู้อ อก ผู้สั่งจ่ า ย ผู้รั บ รอง ผู้รั บ อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคาร
หรื อบริ ษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1)

ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ

(2)

เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต่ากว่า 1 ปี

(3)

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง (hedging)
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ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.7.1.4 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ดัง ต่อ ไปนี ้ ที่ บุค คลใดเป็ นผู้อ อก ผู้สั่ง จ่ า ย ผู้รั บรอง ผู้รั บอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คา้ ประกัน หรื อคู่สัญญา เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า รวมกัน ทัง้ สิน้ เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก
ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คา้ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ (1) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.1 (2.2)
3.7.1.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุ่มกิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วั ด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ว้ ดั ดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่ อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
3.7.1.6 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สินที่บริ ษั ทในกลุ่มกิ จการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของ
กองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุน
หรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น ้าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.3 หรื อข้ อ 3.7.1.4 แล้ วแต่กรณีก็ได้
3.7.1.7 ในกรณีของกองทุนรวม ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงิ นฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตั๋ว
สัญญาใช้ เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้ออกหรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมูลค่ารวมโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่มีการกาหนดอายุโครงการตังแต่
้ หนึ่งปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตาม
วรรคหนึง่ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ ให้ คานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยเฉลีย่ ตังแต่
้ วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
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เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสามแล้ ว ให้ บริ ษัทรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดั งกล่าว ทัง้ นี ้ บริ ษัทต้ องดาเนินการให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมแจ้ งให้ สานักงานทราบภายในห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริ ษัทด้ วย
หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคสามได้ สานักงานอาจสัง่ ให้ บริ ษัทเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสานักงาน
เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิ น หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวน
ดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.1.7 ได้ สาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
3.7.1.9 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ น
ทรั พย์ สินของกองทุน รวมได้ ไม่เกิ นอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
3.7.1.10 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.7.1.11 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้ อ
3.7.1.3 และข้ อ 3.7.1.4 ให้ นบั มูลค่าที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคานวณใน
อัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.7.1.12 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.7.1.11 แล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วน
เสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจ
เป็ นผลให้ กองทุนมีความเสีย่ งต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้
ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญา
ออปชัน ให้ บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้ าของสัญญา
ออปชัน
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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3.7.1.13 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.3 และ ข้ อ 3.7.1.4 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ รวมทัง้
เงื่อนไขตามข้ อ 3.7.14 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ มีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.7.1.14 การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คา้ ประกันตามข้ อ 3.7.1.13 จะทาได้ ต่อเมื่อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มี ข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.15 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ บริ ษัท
ดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน
3.7.1.16 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนด
ในข้ างต้ น หากต่อมามีมูลค่าเกิ นอัตราส่วนดังกล่าวจากการรั บชาระหนีด้ ้ วยทรั พย์ สินอื่น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่
บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.17 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้ เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี ้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุ จาเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุน ได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อ ลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้
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การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มา
จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.7 ข้ อ 3.7.1.5 ข้ อ 3.7.1.6 และข้ อ 3.7.1.7
และการเกิ นอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิ ดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซึ่งทรั พย์สิน
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน
สามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
เพื่อให้ สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.19 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ 30 “การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
สาหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรื อเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในต่างประเทศ ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน
อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย ทังนี
้ ้ อัตราส่วนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนที่
คานวณตามกลุม่ กิจการ ข้ อกาหนดในการคานวณอัตราส่วน และการดาเนินการเมื่อมีเหตุที่ทาให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1 โดยอนุโลม
3.7.2.1 บริ ษัทจัดการจะลงทุน หรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ เป็ นหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.7.2.2 บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission)
หรื อในประเทศที่มีตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นสมาชิกของ WFE (World Federations of Exchange) เช่น กองทุน United
Asia Fund เพียงกองทุนรวมเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3.7.2.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
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(1) ทรั พย์ สิ นตามข้ อ 3.7.1.4 ที่ สถาบันการเงิ นต่ างประเทศรายเดี ยวกันเป็ นผู้ออก ผู้รั บรอง ผู้รั บอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(2) ทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.3 และข้ อ 3.7.1.4 ที่ธนาคารพาณิช ย์ซึ่งเป็ นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั ้น
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่

4.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

5.

การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรั พย์ สินอื่น

หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่ สามารถ
ชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนี ้ตามสิทธิ
เรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
5.1

กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีก ารบัน ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รื อสิทธิ เรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก รายที่ มีชื่ออยู่ในทะเบีย น
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรั พย์ สินมาจากการรั บชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรั พย์ สินดังกล่าวและเงิ นได้ สุทธิ จากทรั พย์ สิน
ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับ ชาระ
หนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ที่มี
สิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนีต้ กลงรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้ หรื อผลประโยชน์
ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ ยเงินได้ สทุ ธิ
จากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ
เฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
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5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตาม
ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงินบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2

กรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อม
เหตุผลว่าในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซึ่งตราสาร
แห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในการขอความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามวรรคหนึ่ง บริ ษั ท จัด การจะระบุร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน ที่
กองทุนรวมจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่ายพร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับ
ชาระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ใ นการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณี ที่ มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูก หนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ บริ ษั ทจัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออก
ตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สุ ทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับ
ชาระหนี ้ก็ ได้ ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าวบริ ษัทไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับ
ชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทัง้ นี ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดการ
อาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษา
ทรัพย์ สินของกองทุนรวม
6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2788-2222
6.2

เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์

บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
( 1 ) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
( 2 ) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 3 ) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
( 4 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ด เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การบอกเลิกสัญญา
จะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 5 ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
รวมไปเปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
( 6 ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ ข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เว้ นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อใดข้ อหนึง่ ของข้ อ 6.2 เรื่ อง “เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์” ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์นนจะต้
ั้
องทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่า งสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและ
เอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ ้น และผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้ าที่
ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2788-2000
และที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะแต่งตังขึ
้ ้น

7.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์
หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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8.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย

ไม่มี

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ใน
ภายหลัง โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งการแต่ ง ตัง้ หรื อ ยกเลิ ก การแต่ ง ตัง้ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น ให้ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงานได้
ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ก่อนแล้ ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน
ไม่มี

13.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก

บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่ วยละ 10 บาท บวก
ด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ หากยอดรวมการสัง่ ซื ้อมีมูลค่าครบ หรื อเกินกว่าจานวนเงิ นทุนของ
โครงการก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ รวมทังปิ
้ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทุกแห่ง
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13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ พร้ อมกับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
13.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ อง
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ขึ ้นไป (จานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังน
้ าใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวน พร้ อมหลักฐานตามข้ อ 13.7 ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านันเป็
้ นผู้ถื อหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
เงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่ วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิใน
ฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
13.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชาระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อ
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน โดยลงวันที่ตามวันที่ที่ซื ้อแต่ไม่เกินวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ องขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย ” โดยบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน) สานักสาทร
- ธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะ
ได้ รับหลักฐานการรับชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรั กษาไว้ ในบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสงั่ ซือ้ หรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึน้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้ หมดจะนาเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
13.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ
หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
แต่หากในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อ
โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่สงั่ ซื ้อในวันเดียวกัน และมีมลู ค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริ ษัทจะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็ นมูลค่าขันต
้ ่ารายละ 10,000 บาท(จานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว) ก่อนในลาดับแรก โดยส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ ตามสัดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซื ้อหักด้ วยมูลค่าขัน้
ต่าที่ได้ ทาการจัดสรรให้ แล้ ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยทุกรายตาม
มูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ บริ ษัทจัดการจะทาการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที่มีอยู่ทงหมดตามสั
ั้
ดส่วนมูลค่าที่
สัง่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันอาจมีผลให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลนันถื
้ อหน่วยลงทุนเกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่
บุคคลดังกล่าวเกิ นกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนที่ได้ จาหน่ายแล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ า
ข้ อยกเว้ นตามข้ อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้ อ 29(1) แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สน.22/2552 เรื่ องการจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552
13.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่า
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ประชาชนได้ ไม่ถึงสามสิบห้ าราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาท หรื อใน
กรณี ที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิ นกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะยุติการจาหน่า ยหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในสิบห้ าวันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในหนึง่ เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานันได้
้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระ
ดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วตามวรรคหนึง่ ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วย ลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการ
คานวณ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ดาเนินการเป็ นประการอื่นได้
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13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจาตัว พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีบคุ คลธรรมดา
( ก ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
( ข ) สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
( ค ) สาเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
( 2 ) กรณีนิติบคุ คล
( ก ) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
( ข ) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
( ค ) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขในการลงนาม
( ง ) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
( จ ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
สาหรับการกาหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการขายหน่วยลงทุนบวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การคานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 24 เรื่ อง “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ
และการประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการใน
กรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
ผู้สนใจลงทุนสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่ มทาการขายหน่วยลงทุนภายใน
15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วน
สรุปข้ อมูลสาคัญต่อไป
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14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชี และคู่มือ
ผู้ลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ พร้ อมใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู นใจลงทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
14.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
14.2.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซือ้
หน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อโดยระบุเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ขึ ้นไป (จานวนเงินดังกล่าวได้ รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังน
้ าใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงิ นค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน รวมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และนาส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 13.7 และ/หรื อเอกสาร
หรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
ให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
ตามจานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การรั บ ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ตามจ านวนทัง้ หมดที่ มี ค าสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ในวัน ท าการซื อ้ ขาย
หน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 19 ข้ อ 20 หรื อกรณีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในข้ อ 14.6 เรื่ อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ตรวจสอบเอกสาร
การสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนามรับรองให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
14.2.2 ATM
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ
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คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื อ้
หน่ว ยลงทุน แล้ ว ในกรณี ที่ บริ ษั ท จัด การสามารถจัด สรรหน่วยลงทุน ได้ ผู้สงั่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน จะไม่สามารถยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรั บและผูกพันตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการจะเริ่ มรั บคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่ วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
14.2.3 TELE-BANK
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคาขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
คาขอใช้ บริ การ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์นนั ้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใด ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
14.2.4 ไปรษณีย์
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณี ย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
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คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่สง่ มายังบริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนันจะสมบู
้
รณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
นันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
14.2.5 INTERNET
บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคาขอใชับริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบอินเตอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
14.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตเฉพาะที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเฉพาะที่เปิ ดให้ บริ การนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
( 1 ) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้ วยการให้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อ
บัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิ ดไว้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนด้ วยจานวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพื่อขอใช้
บริ การ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า” ซึ่งการให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ บงั คับ
และให้ คงมีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยแจ้ งไปยังบริ ษัทจัดการหรื อสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและ
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไว้ ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุในแบบคาขอดังกล่าว
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( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อ บัญชี สงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น และจานวนเงิ นที่ต้องการสัง่ ซื ้อซึ่ง
จะต้ องไม่ต่ากว่าครั ง้ ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเดรดิตของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ดเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนทุกเดือน
ตามที ่ผ้ ู สงั่ ซื อ้ ได้ ร ะบุไว้ ในหนัง สื อ ยิ นยอมให้ หัก บัญ ชี เ งิ นฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิต เพื่อ ซื อ้ หน่ว ยลงทุนและใบค าสัง่ ซื อ้
หน่วยลงทุนล่วงหน้ าในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิต
ของผู้สงั่ ซื ้อในวันทาการถัดไปเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้
อนึง่ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหักบัญชีที่เรี ยกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเป็ นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและ
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกคาขอยกเลิกการใช้ บริ การและกรอก “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชี
เงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์
และใช้ อ้างอิงได้
14.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผ่านบัตร
เครดิตนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีบตั รเครดิต
เป็ นจานวนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชี สงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
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14.2.8 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
14.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
14.3.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่รับคาสัง่ ซื ้อภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อ
และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย ” เพื่อเข้ าบัญชีที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ ของธนาคาร
ดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน) สานักสาทร (บัญชีประเภทออมทรัพย์)
- ธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ (บัญชีประเภทออมทรัพย์)
- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด สาขากรุงเทพฯ (บัญชีประเภทกระแสรายวัน)
หรื อ “บัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อ-ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด” เพื่อเข้ าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หรื อสัง่ จ่ายในชื่อบัญชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red”
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “UOB
Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้ าบัญชีประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่ เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อเช็คธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อเช็คธนาคารที่
ผู้สงั่ ซื ้อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคา
สัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมอื่น ที่จัด ตัง้ โดย
บริ ษัทจัดการ เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มจานวนจะหักกลบลบหนี ้
กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
14.3.2 ATM
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ในจานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.3 TELE-BANK
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงิน
ในบัญชีเงินฝากเป็ นจานวนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี กองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.4 ไปรษณีย์
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการผ่ านไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยชาระเป็ นเช็ค
ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน คาสัง่ จ่ายเงินหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋
แลกเงิน หรื อคาสัง่ จ่ายเงิน ผู้ถือหน่วยต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.5 INTERNET
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เป็ นจานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
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14.3.6 หักบัญชี
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชี เงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “หนังสือ
ยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า" เท่านันเพื
้ ่อซื ้อ
หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มี
การหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน
และเงินในบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อหน่วยลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ทงหมด
ั้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุใน“หนังสือยินยอม
ให้ หักบัญชี เงิ นฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตเพื่อซื อ้ หน่วยลงทุน และใบค าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ล่ว งหน้ า “ ทัง้ นีบ้ ริ ษั ทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี บัญชี เงิ นฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตของผู้ถือ หน่วยลงทุนมีจานวนเงิ นไม่เพียงพอที่จะหักออกจาก
บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเป็ นจานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทัน ที โดยถือว่าได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
14.3.7 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการหักเงินใน
บัญชีบตั รเครดิตเป็ นจานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชี
สัง่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.8 การชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชาระเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชาระและการเก็บรักษา เงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนในข้ อ 14.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนจนเป็ น
ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไว้ ในบัญชี เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์
ซึ่ง เป็ นบัญ ชี เ ดี ย วกับ ที่ ผ้ ูสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ได้ ช าระเงิ น ค่า ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ไปจนกว่า บริ ษั ท จัด การจะได้ รั บ ใบค าสั่ง ซื อ้
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หน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน ณ
วันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับการจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
เว้ นแต่กรณี ตามข้ อ 19 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน มี จ านวนมากกว่ า ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุน รวมตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับ
ใบคาสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื ้อเต็มจานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
14.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงิน
ชาระค่าซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยูใ่ นใบคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 4 วันทาการนับจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ ไม่ได้ รับ
การจัดสรรนัน้
14.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรื อปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
14.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะก่อให้ เกิด
ปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ จะไม่สามารถดารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกาหนด หรื ออาจจะมีผลทาให้ ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่
กองทุนรวม ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทาการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ
ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
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14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
( 2 ) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดย
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
( 3 ) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจานวนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะปฏิ เ สธหรื อระงับการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนแก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดที่ ซื อ้
หน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
14.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชี กับบริ ษัทจัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญชี ก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีให้
ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประจาตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องตามข้ อ 13.7 ทังหมด
้
14.8 วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่ มทาการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ น วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน
และเป็ นวันท าการที่สามารถท าการชาระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
บริ ษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เ ป็ นวัน ท าการซื อ้ ขายหน่ว ยลงทุน ให้ ท ราบล่ว งหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานัก งานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
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15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนที่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อ
ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้
แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ตั ง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป แต่ไม่เ กิ น 4 คน ถื อ หน่ว ยลงทุน ร่ ว มกัน บริ ษั ท จัด การจะจดแจ้ ง ชื่ อ ผู้ถื อ
หน่ว ยลงทุน เหล่า นัน้ เป็ นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ร่ ว มกัน ในทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน และเป็ นผู้รั บ เงิ น ที่ ได้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
( 2 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยร้ องขอให้
บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้ หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้ ในการ
ออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริ ษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื่นใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในใบคาขอ
มากกว่าจ านวนหน่ว ยลงทุน ที่ป รากฏอยู่ใ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบี ยนหน่ว ยลงทุน บริ ษั ทจัดการจะถื อว่า ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดซึ่งจะ
ระบุชื่อผู้ถื อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือ ชื่ อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและ
ประทับตราสาคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทาได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าว จะต้ องนาใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืน แก่
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้
( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั ง้ ที่มีการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
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( 4 ) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
( 5 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้ รับการปรับปรุ งรายการให้ เป็ น
ปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว

16. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
16.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : บริ ษัทจัดการ, ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน, INTERNET
16.2 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ
16.3 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 16.3.3 วัน และเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
16.3.1

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

16.3.1.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 16.3.3 วัน และเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืน จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังส่
้ งมอบเอกสาร
หรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ล่วงหน้ าก่อนวัน
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.4
( 2.1 ) กรณีระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน
ผู้ขายคืนสามารถระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนตังแต่
้ 1 หน่วยขึ ้นไป เว้ นแต่จานวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่ถึง 1 หน่วย
ให้ ทาการขายคืนได้ ทงจ
ั ้ านวนตามจานวนที่เหลืออยูน่ นั ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคาสัง่ ขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการ
ที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
( 2.2 ) กรณีระบุเป็ นจานวนเงิน
ผู้ขายคืนสามารถระบุจานวนเงินที่ต้องการขายคืนตังแต่
้ 1 บาทขึ ้นไป (จานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว) เว้ นแต่จานวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ ทาการขายคืนได้ ทงจ
ั ้ านวนตามจานวนที่เหลืออยูน่ นั ้
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ในกรณีที่ผ้ ขู ายคืนระบุจานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียม
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึง่ คานวณจากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บั นทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนไว้
เป็ นหลักฐาน
(3) บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มี
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 19, 20
(4) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณี
ตามข้ อ 19 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายในห้ า วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 18
(6) นายทะเบี ย นจะท าการตรวจสอบรายการทัง้ หมดกับ สมุด ทะเบีย นผู้ถื อ หน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็ จะยกเลิก
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืน พร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษี
สาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ขู ายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่คานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ใน
ระหว่างวันทาการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจานงในการขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการ
16.3.1.2 ATM
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
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16.3.1.3 TELE-BANK
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใด ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
16.3.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
16.3.1.5 INTERNET
บริ ษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่ งใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
16.3.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
16.3.1.7 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
16.3.2 การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การชาระเงินค่าซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้
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(1) บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การช าระเงิ น ให้ ผ้ ูข ายคื น หน่ ว ยลงทุน ภายใน 5 วัน ท าการนับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ค านวณมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 18
(2) ในกรณีที่เป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อในต่างประเทศ
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดาเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชาระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรื อนาเข้ าบัญชี เงิ นฝากนี ้ ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถโอนหรื อ
นาเงิ น เข้ า บัญชี ที่ ได้ แ จ้ ง ไว้ ไม่ว่า ด้ วยกรณี ใ ดๆ บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่ จะด าเนิ นการออกเช็ คขี ด คร่ อ มค่า ขายคื น
หน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ว ยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.3.3 วันและเวลาทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุ นเป็ น วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
บริ ษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เ ป็ นวัน ท าการซื อ้ ขายหน่ว ยลงทุน ให้ ท ราบล่ว งหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานัก งานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า : ไม่ต้องแจ้ ง

17. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
17.1 เงื่อนไขในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุม่ กองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีตอ่ กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้ อมทังลงประกาศในหนั
้
งสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
17.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังนี ้
1) ในกรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ น วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
บริ ษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เ ป็ นวัน ท าการซื อ้ ขายหน่ว ยลงทุน ให้ ท ราบล่ว งหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานัก งานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
2) ในกรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง (Switch in)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ าได้ ในทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ น วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
บริ ษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เ ป็ นวัน ท าการซื อ้ ขายหน่ว ยลงทุน ให้ ท ราบล่ว งหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานัก งานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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17.3 ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนจะกาหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
( 1 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทาการสับเปลีย่ นการ
ถือหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
( 2 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มูลค่าหน่วยที่คานวณได้ ณ วันทาการ
ก่อนหน้ าวันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
17.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
17.5 วิธีการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
( 1 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ สับเปลีย่ นได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอีย ดในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการ
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
( 4 ) ในกรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางจากบริ ษัทจัดการ
( 5 ) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
( 5.1 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวันทาการถัดจากวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิ ดต้ นทางมีผล และจะเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
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( 5.2 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวันทาการถัดจากวันที่การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดปลายทางมีผล
( 6 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถื อ หน่วยลงทุน จะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
17.6 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาเสนอวิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เ ห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ น้ ไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยรา คา โดยราคารั บซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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(2) แจ้ งการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืน หน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยูใ่ ห้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
้ ต่อไป

19. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ น
ธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อ
คืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการอาจไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายหน่วยลงทุน เมื่อมี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้นและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประะเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ
(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนันหยุ
้ ด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน หรื อไม่ขายหรื อไม่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่
รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อประกาศการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ที่ใช้ ในการซือ้ ขายหรื อ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เอเชีย

38

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดย
พลัน และบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) เกินหนึ่ง
วันทาการบริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อน
วันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทาได้ ด้วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจหยุด
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุด การขายหน่ว ยลงทุนตามค าสัง่ ซื อ้ หรื อค าสัง่ สับเปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ที่ได้ รั บมาแล้ วหรื อ หยุดรั บ
คาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการ
ซื ้อขายหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยจะดาเนิน
ตามวิธีการดังนี ้
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1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์อื่นที่จะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงิน ให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คานวณในหลักทรัพย์หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ นนั น้ ณ วั น ท า ก า ร
ซื ้อ-ขายหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่าน้ อยกว่าจานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรั พย์ที่คานวณได้ ตามข้ อ 1 ให้ กบั ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทาการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทาการจ่ายส่วนต่าง
ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทาการใดถัดจากวันนัน้
2.2 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่ามากกว่าจานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คานวณได้ ตามข้ อ 1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน จะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่า เป็ นเงินสดให้ กับกองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการจะ
กาหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่ต้องการโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน หักด้ วย
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
3. กรณีที่มีผ้ ูขายคืน หน่วยลงทุน ที่รับ ค่า ขายคืน หน่ว ยลงทุน ด้ ว ยหลักทรัพย์ห รื อ ทรัพย์สินอื่น แทนเงิน มากกว่า 1 ราย
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเป็ นผู้จดั สรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนันให้
้ กั บผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ให้ กบั ผู้ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อ ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมหรื อยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้ อ 2.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินที่มีจานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ อยที่สดุ ก่อนตามลาดับ

22. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี)
22.1 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
22.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เป็ นนายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขาย การรับซื ้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตาม
อัตราที่กาหนดไว้ ใน โครงการจัดการกองทุนรวม
( 2 ) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับความ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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22.1.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
( 1 ) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่สถาบัน หรื อประชาชนทัว่ ไปในราคาที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของโครงการซึง่ ได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
( 2 ) สัง่ ให้ โอน สัง่ ให้ เปลีย่ นแปลง สัง่ ให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอานาจของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
( 3 ) เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาเป็ น เพื่อรักษาไว้ ซึ่ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 5 ) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยถือตามข้ อกาหนดแห่งประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
( 6 ) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
( 7 ) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
( 8 ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี)
( 9 ) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีจดั การเกี่ยวกับการเพิ่มวันเวลาทา
การขาย การรับซื ้อคืน และการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
( 10 ) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
( 11 ) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มงุ่ หมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
( 12 ) สัง่ จ่ายค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุน รวมตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของ
กองทุนรวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ
( 13 ) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการ”
( 14 ) ดาเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิตลอดจนข้ อผูกพันที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนอย่างเคร่งครัด
( 15 ) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
( 16 ) แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรื อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวมที่กาหนดไว้ ในโครงการให้ มีการแต่งตัง้ หรื อเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ทังนี
้ ภ้ ายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่มีการแต่งตังหรื
้ อเปลีย่ นแปลง
( 17 ) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่นไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
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( 18 ) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
( 19 ) จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนาผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้ กบั
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
( 20 ) จัดให้ นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงินพร้ อมใบกากับภาษี (ถ้ ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกสิ ้นสุดไตรมาสตามปี ปฏิทิน และจัดให้ มีและเก็บรักษาไว้
ซึง่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 21 ) ไม่กระทาการใดๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
( 22 ) ไม่ก้ ยู ืมเงินในนามของกองทุนรวม หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
( 23 ) จัดทา หนังสือชี ้ชวนกองทุนรวมใหม่ทกุ รอบปี บัญชี รายงานทุกรอบปี บัญชี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับประกาศที่เกี่ยวข้ อง
และจัดให้ มี รายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่ อ ทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ฯลฯ ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามรถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อ
ร้ องขอ
( 24 ) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
( 25 ) ยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ใน
กรณี ที่มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเพิ่มเติม โดยบริ ษัทจัดการนาส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที่จัดไว้ บน
เว็บไซต์ของสานักงาน
( 26 ) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึง่ บริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
( 27 ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
( 28 ) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชาระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวม และเก็บรักษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
( 29 ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 30 ) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
( 31 ) ปฏิบัติหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่
กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
22.2 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
22.2.1 สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
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( 2 ) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( 3 ) ฟ้ องร้ องบริ ษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ
“หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์”
22.2.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็ บรั กษาทรั พย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรั พย์ สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์ สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้ อมทังดู
้ แลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
( 3 ) ดาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตาม
คาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้ องแล้ ว ตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
( 4 ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
( 5 ) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
( 6 ) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิ ของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
การรับดอกเบี ้ย การรับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่
กองทุนรวมพึงจะได้ รับ รวมทังด
้ าเนินการรับหรื อจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ สิทธิในการประชุมผู้ถือ
หุ้นแทนกองทุนรวม
( 7 ) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกาลังอยู่ในระหว่างทาการ
ปิ ดโอนในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
( 8 ) จัดทารายงานดังต่อไปนี ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้ บริ ษัทจัดการ
( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ ้นวัน และคานวณดอกเบี ้ย
ค้ างรับ
( 8.2 ) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์ พร้ อมคานวณดอกเบี ้ยค้ างรับ
( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์
( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
( 8.5 ) รายงานเงินปั นผลค้ างรับของกองทุนรวม
( 9 ) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
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และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
( 10 ) รับรองรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( 11 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที่เป็ นธรรม ใน
กรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรื อ
กรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ นอกจากที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( 12 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการ และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครัง้ ที่บริ ษัทจัดการ
เลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อ
เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างสมเหตุสมผล
( 13 ) ให้ ค วามเห็ น ชอบแก่ บ ริ ษั ท จัด การในการไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ซื อ้ หรื อ ค าสั่ง ขายคื น
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 14 ) ให้ ค วามเห็ น ชอบแก่ บ ริ ษั ท จัด การ ในกรณี ที่ ก องทุน รวมไม่สามารถช าระเงิ นค่า ขายคืน หน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นได้
( 15 ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้จดั หา
ในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน
60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
( 16 ) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ มาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวทังในปั
้ จจุบนั และที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื อ
งดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทา
รายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
( 17 ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว
( 18 ) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
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( 19 ) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ วหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
( 19.1 ) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิต ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่
ผู้ช าระบัญ ชี ก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการตามมาตราดัง กล่า วจนก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ก องทุน รวม ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
( 20 ) หน้ าที่อื่นใดตามที่ก ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนดโดยปฏิบัติให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
22.3 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
22.3.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุน การขายหรื อรับซื ้อคืน ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
( 2 ) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
22.3.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
( 1 ) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทุนรวม คาขอเปิ ดบัญชี ใบคาสัง่ ซื ้อ ใบคาสัง่ ขายคืน ใบคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาหน่าย หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
( 2 ) จัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
( 3 ) รับเอกสารการสัง่ ซื ้อหรื อคาขอเปิ ดบัญชี หรื อใบคาสัง่ ซื ้อ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
( 4 ) ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของการกรอกคาขอเปิ ดบัญชี เอกสารการสัง่ ซื ้อ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
( 5 ) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอเปิ ดบัญชีทงหมดว่
ั้
าถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ ง
( 6 ) รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
( 7 ) ส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจาตัว (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้ บริ การ
กองทุนรวมกับบริ ษัทจัดการ
( 8 ) คืนเงินค่าซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
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( 9 ) ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการในการเผยแพร่ มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและเอกสาร
อันจาเป็ น รวมทังให้
้ ความร่ วมมือในการแจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
( 10 ) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
( 11 ) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
22.4 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่าย
ไม่มี
22.5 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
22.6 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่นๆ
ไม่มี
22.7 สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
ไม่มี

23. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน และกองทุนรวม
23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน:

สาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก : อัตราร้ อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
สาหรับภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก : อัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :

กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง : อัตราไม่เกินร้ อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง : อัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

10 บาทต่อจานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อเศษของ 500 หน่วย ที่ทาการโอน โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที่ยื่นคาขอให้ ทารายการดังกล่าว
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ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

ไม่มี


ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ :

ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั ้งนี ้เพื่อมิให้ กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสาหรับการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กาหนด


ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.058 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :

ไม่มี


ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเปิ ด ตามจานวนที่จ่ายจริ ง

( 1 ) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ค่าจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาด การเผยแพร่ ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนากองทุนรวม
ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
( 2 ) ค่าจัดทา และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ทกุ รอบปี บัญชีคา่ แปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทาค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงาน
ประจาปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี หรื อหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง
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( 3 ) ค่าใช้ จ่ ายต่างๆ ที่เ กี่ ย วเนื่ องกับ กองทุน รวม เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการ การลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผ้ ถู ือ หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
( 4 ) ค่าจัดทา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุนรวม
( 5 ) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรื อขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ ามี)
( 6 ) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวม
เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ ของกองทุนรวม
( 7 ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( 8 ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
( 9 ) ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
หมายเหตุ :
อัต ราขัน้ สูง ของยอดรวมค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่า ใช้ จ่ ายทัง้ หมดที่สามารถประมาณการได้ ที่เ รี ยกเก็ บจาก
กองทุนรวม จะอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.178 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
(ถ้ ามี)
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการด้ วยความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆดัง กล่าวในงวดเดียวหรื อเฉลีย่ ตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
23.3 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัท จัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุน การขายหรื อรั บซือ้ คืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การจะลดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย บริ ษั ท จั ด การจะติ ด ประกาศไว้ ที่ ส านัก งานของ
บริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ ซื ้อคืน
( 3 ) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้ อยกว่าห้ าสิ บล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็ บค่าธรรมเนียมการจัดการ
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ดังกล่าวเป็ นแบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่า
ร้ อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาท
โดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงาน
ใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงตามข้ อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเปลีย่ นแปลง

24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
24.1 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในการคานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเปนเงินบาท บริ ษัทจัดการจะจะใช้ ค่ากลางระหวางราคาเสนอซื ้อ
และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของแต่ละวันทาการ
เปนเกณฑในการคานวณ และบริ ษัทจัดการจะทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนภายในวันทาการถัดไป
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลัก
ไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุด
ทาการตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลัก
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการ
ถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้น
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณี
กองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลัก
มีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดไป
บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทาการถั ดจากวันที่
บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) 2 วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
กองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้ นแต่กรณีกองทุนหลักไม่ได้ ประกาศ และ/หรื อนาส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกัน
จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 2 วันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริ ษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่
ชักช้ า ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วัน
ทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 24.1 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1) เมื่อบริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามกรณีที่ระบุไว้ ใน
โครงการนี ้ หรื อตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อเป็ นวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน และ/หรื อกองทุนหลัก และ/หรื อ
ตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดการต้ องเลิกกองทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
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3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อ
ใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิ ด
24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุน ที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทาและ
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง
และจัดให้ มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่เ หตุข องความผิดพลาดซึ่งทาให้ ร าคาหน่ว ยลงทุนไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่ง มีผลต่อเนื่ องต่อการคานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับ
แต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมี รายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูุ กต้ องภายในวันที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แ ล้ ว เสร็ จ และแจ้ งเป็ นหนัง สือ ให้ ผ้ ูซื อ้ หน่ ว ยลงทุน หรื อ ผู้ข ายคื น หน่ ว ยลงทุน ที่ ได้ ซื อ้ หรื อ ขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณี
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่า การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
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(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ อง
ลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อย
บาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่
มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศการ
แก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกวันที่

31 กรกฎาคม ของทุกปี
31 กรกฎาคม 2551

26. การกาหนดเวลา และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16
27.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ไม่มี
27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั ต่อกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(2) ขันตอนในการโอนหน่
้
วยลงทุน
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกใบคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมชาระค่าโอนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนเปิ ด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ
ข) ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมทังยื
้ ่นเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบเปิ ดบัญชี และส่งมอบให้ กบั บริ ษัทจัดการ
ค) บริ ษั ทจัด การจะตรวจสอบความถูก ต้ อ งของเอกสารทัง้ หมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรั บค าขอโอนให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน
ง) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ จัดทาหนังสือรั บรองสิทธิ ใน
หน่วยลงทุนและนาส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทันทีที่การบันทึกข้ อมูลการโอนเสร็ จสิ ้นลง
(3) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ดได้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 28
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชี แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
27.5 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5, 29, 30 และ 31
27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนรวมไปจานาได้ ตามกฎหมาย แต่ทงนี
ั ้ ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการ
จานาให้ แก่ผ้ รู ับจานาเฉพาะที่เป็ นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านัน้

28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
28.1 บริ ษั ท จัด การอาจด าเนิ น การเพิ่ ม จ านวนเงิ น ทุน ของโครงการจัด การกองทุน ที่ ได้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษั ท จัด การจะเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ตามจ านวนที่ เ พิ่ ม ขึน้ ของเงิ น ทุน โครงการได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ก ารจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงเงินทุนโครงการต่อสานักงานแล้ ว
(2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทาให้ มูลค่าทัง้ หมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกิ นกว่าเงิ นทุนโครงการ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้ องกาหนดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบี ยนเพิ่ มจานวนเงิ นทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นๆ
28.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หากมิได้ กระทาตามมติโดยเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีจัดการกองทุนรวมได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้
แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วแต่กรณี
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28.3 การแก้ ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
29.1 สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29.2 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) หากปรากฏว่ากองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
แต่
ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้ าวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า
สองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนหลัก ให้ หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้ หมายความรวมถึงกองทุนที่มี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่ วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อ รู ปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการ
กองทุน (collective investment scheme) เป็ นต้ น
(2) เป็ นกองทุนหลักที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักนัน้
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทา
การจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
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29.3 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือ หน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
29.4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว หากเป็ น
กรณีที่
(1) ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน United Asia Fund หรื อไม่สามารถสรรหา และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ
ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการได้ อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
นเพื่อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยโดยรวม

30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
30.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ า
1. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
2. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
3. จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถามให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
30.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ า
(1) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการ ที่ปรากฏเหตุตาม 29.2
(2) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือ
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั วันทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.2
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตาม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.2 และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
รวมนัน้
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(5) กรณี ที่กองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ลดลงตามข้ อ 29.2 (3) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(5.1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลงตามข้ อ 29.2 (3) พร้ อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
(5.2) ดาเนินการตาม (5.1) ให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(5.3) รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จ
(5.4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู นใจจะลงทุนรับรู้ และ
เข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการให้ บคุ คลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (3) บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระ
บัญชีของกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่น :
กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.4 และบริ ษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ ดังนี ้
1. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
2. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรื อสัง่ การให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิเป็ นอย่าง
อื่นได้ สาหรับการดาเนินการเพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อสมควร

31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด สาหรั บค่า ใช้ จ่า ยและเงิ น ค่าตอบแทนในการชาระบัญ ชี ของกองทุนรวมจะหักจ่ า ยจากทรั พ ย์ สินขอ ง
กองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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32. อื่นๆ
32.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนรวมได้
ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวีธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้การกู้ยืมเงินหรื อทาธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะนามาชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
32.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการ
จะเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อ ขอมติโดยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของกองทุน รวมภายในสิบห้ า วันนับแต่วันที่บริ ษั ทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่สามารถดารงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้
โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้น
จากการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.3 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ ให้ แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการ
ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
32.4 Benchmark: กองทุนนี ้จะเปรี ยบเทียบกับ ดัชนี MSCI All Country Far East ex Japan Index ที่ปรับค่าให้ อยูใ่ นสกุล
เงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ซึ่งดัชนีดงั กล่าวเป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบของกองทุน United Asia Fund ซึ่ง
เป็ นกองทุนหลัก (Master Fund)
32.5 สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อกองทุน

: United Asia Fund (UAF)

ประเภท

: กองทุนเปิ ด

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด
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ขนาดกองทุน

: 133.31 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สงิ ค์โปร์ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 50)

การจ่ายเงินปั นผล

: ไม่มี

วันที่เสนอขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

: ทุกวันทาการของประเทศสิงคโปร์ ภายในเวลา 3.00 PM (ตามเวลาของ
สิงคโปร์ )

บริ ษัทจัดการ

: UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

: British & Malayan Trustee

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

: ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 20 เมษายน 2535

วันที่จดทะเบียนกองทุน

: 25 มกราคม 2535

แหล่งข้ อมูล

:

32.5.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

:

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปนุ่ หรื อบริ ษัทที่มีรายได้ กาไร
หรื อสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปนุ่ เป็ นสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาว
32.5.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ
32.5.3.1 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย :
ยกเว้ นสาหรับ กองทุนเปิ ด สมาร์ ท เอเชีย (จากอัตราปกติร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มี
32.5.3.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (ปั จจุบนั เก็บที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี ของทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (ปั จจุบนั เก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปี ของทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม)
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี :
15,000 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์
ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (ปั จจุบนั เก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปี ของทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ และคูส่ ญ
ั ญาอื่นๆ
32.5.4

ความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุนรวม

32.5.4.1 ความเสีย่ งทัว่ ไป (General Risks)
(1) ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในกองทุนรวม อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตราสารทุนในต่างประเทศ, ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย, ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น, ความเสีย่ งทาง
การเมือง, ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง และความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(2) การลงทุนในกองทุน United Asia Fund เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว ดังนัน้
ผู้ลงทุนไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนในระยะสัน้
(3) เนื่องจากกองทุนรวม United Asia Fund มิได้ เป็ นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น และไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน ดังนันผู
้ ้ ลงทุน
มีสทิ ธิที่จะไม่ได้ รับเงินต้ นคืน
32.5.4.2 ความเสีย่ งแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Risks)
(1) ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสารทุนในต่างประเทศ (Market Risk)
เนื่องจากกองทุน United Asia Fund ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาค
เอเชี ย ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุนดังกล่าวจะเคลื่อนไหวสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิ จ อัตราดอกเบี ้ย และ
ภาวะการรับรู้ของตลาด ซึง่ หากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวมีการผันผวนก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United
Asia Fund
(2) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Risk)
เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund อยู่ในรู ปเงินสกุลดอลลาร์ สิงคโปร์ การเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ เทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆ ที่กองทุน United Asia Fund เข้ าไปลงทุน จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สงิ คโปร์ ในรูปของเงินดอลลารสิงคโปร์ ผนั ผวนได้
อย่างไรก็ตาม ในบางขณะผู้จดั การกองทุนอาจไม่ได้ ทาการ Hedging ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ แวดล้ อม อาทิเช่น ต้ นทุนในการทา Hedging และสภาพคล่องของสกุลเงิ นที่กองทุนจะเข้ าไปทา
Hedging
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(3) ความเสีย่ งทางการเมือง (Political Risk)
ความเสี่ยงจากความไม่มนั่ คงทางการเมือง, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการเก็บภาษี , ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของชาวต่างชาติ และนโยบายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
ประเทศนันๆ
้
(4) ความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives Risk)
United Asia Fund อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน เช่น ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง
เป็ นต้ น โดยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว ได้ แก่ สัญญาซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Exchange
Forward Contract) และสัญญาซื ้อขายดัชนีห้ นุ ล่วงหน้ า (Equity Index Futures Contract)
ในการทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ านัน้ กองทุน United Asia Fund ต้ องวางเงินประกันเริ่ มต้ น (initial margin) และอาจวางเงิน
ประกันเพิ่มเติมในกรณีที่มลู ค่าของสัญญาลดลงต่ากว่าเงินประกันที่ต้องดารงไว้ (maintenance margin) หากกองทุนไม่
สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ ในเวลาที่กาหนด กองทุนจะต้ องถูกบังคับให้ ขายสัญญาดังกล่าว ทาให้ เกิดการขาดทุนขึ ้น
ดังนันการลงทุ
้
นในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจึงจะต้ องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด
(5) ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
การลงทุนในตลาดตราสารทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชี ย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นตลาดที่เกิ ดใหม่ทาให้ มีความเสี่ยง
ทางด้ านระบบการการชาระเงิน และการดูแลทรัพย์สิน รวมถึงความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดเนื่องจากการเก็งกาไร
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
(6) ความเสีย่ งของประเทศ และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Country Risk)
การลงทุนในรายประเทศ, อุตสาหกรรม หรื อภูมิภาคใดภูมืิภาคหนึง่ อาจมีความเสีย่ งมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายตัวไป
ยังภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก
(7) ความเสีย่ งจากการลงทุนในบริ ษัทขนาดเล็ก (Small Capitalisation Companies Risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีขนาดเล็ก (Small Capitalisation Companies) ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทนี ้โดยทัว่ ไปมี
ความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีขนาดใหญ่ (Big Capitalisation Companies) เนื่องจากบริ ษัทที่มีมลู ค่าทาง
การตลาดขนาดเล็กนันอาจมี
้
ข้อจากัดทางด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร, จานวนเงินทุน, สายผลิตภัณฑ์ (product line)
รวมถึงอาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีขนาดใหญ่ (Big Capitalisation Companies)
(8) ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้ (Default Risk / Credit Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ ไม่สามารถจ่ายชาระดอกเบี ้ย หรื อ ชาระคืนเงินต้ นได้ เต็มตามจานวนเงิน หรื อ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ หรื อความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นเนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทผู้ออกตราสารเอง โดยปั จจัยหลักที่มีผล
ต่อการดาเนินงานของผู้ออกตราสารนัน้ อาจประกอบด้ วย ประเภทของบริ ษัท, ขนาดของบริ ษัท, โครงสร้ างเงินทุน, ฐานะทางการ
และคุณภาพของการบริ หารงาน รวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น
(9) ความเสีย่ งของอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk)
การลงทุนในตราสารหนี ้จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย โดยราคาของตราสารหนี ้จะเพิ่มขึ ้น หรื อลดลง
ตามการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบี ้ย
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(10) ความเสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Risk)
กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระของคู่สญ
ั ญาในการทาสัญญาออปชั่น , ฟิ วเจอร์ ส, สัญญาอื่นๆ และตราสาร
อนุพนั ธ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ ซื ้อขายในศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยตราสารเหล่านันไม่
้ ได้ รับการคุ้มครองการชาระเงินดัง เช่น การ
ลงทุนผ่านศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า เช่น การรับประกันการชาระเงินโดยศูนย์หกั บัญชี
ดังนันกองทุ
้
นอาจมีโอกาสที่จะถูกผิดนัดชาระจากคูส่ ญ
ั ญา และส่งผลให้ กองทุนเกิดการขาดทุน
32.6 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถื อได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกิ นหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใดให้ ผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกิ น
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้ สานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมีสาระสาคัญอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
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(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลใน
ส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิม่ เติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
32.7 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบ
ให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
32.8 การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมมี ห น้ า ที่ จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัด
สิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในโครงการหรื อ
ตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมมี อ านาจปฏิ เ สธการโอนหน่ ว ยลงทุน ในกรณี ที่ ก ารถื อ หน่ ว ยลงทุน เกิ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เ กี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
32.9 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบี
อาทิเช่น ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 32.10 หรื อในกรณี
ที่บริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบีมีความประสงค์กาหนดนโยบายหรื อแนวการดาเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพัน
หรื อกฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดเงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชี และการทาธุรกรรมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้
ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
32.10 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฏ
ด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
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การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิ น ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิ นทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิ ให้ บริ ษัทจัด การและกองทุน รวมได้ รับผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อ เป็ นการรั กษาประโยชน์ ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ น
ต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรั ฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ ม ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรั บปรุ งข้ อ มูลเมื่อข้ อ มูลที่เคยให้ ไว้ มีการ
เปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิ ดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/สับเปลีย่ น/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

30. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
ไม่มี
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