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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยูโอบ ี(ประเทศไทย)จ ากดั 
 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

มูลคา่โครงการ 

5,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย 
 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 
ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) และส านักงานสาขาทัว่ประเทศ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนที่บริษทัจดัการแตง่ตัง้ข้ึน 
 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารฮอ่งกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่จ ากดั 
 

 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึ้นโดยใชข้อ้มูลณวนัที่  28 กุมภาพนัธ ์2558 
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ค าจ ากัดความ 
 ในโครงการฉบับนี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากัดความต่างๆ ให้มี
ความหมายตามที่ได้ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด 
แคป ฟันด์ 

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด 
แคป ฟันด์ 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการของกองทนุรวม
ในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้  และ /หรือวันท าการของตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่
สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการ
ของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่
บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
จากกองทนุหลกั 
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ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดย
แก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุทีม่ี
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์
ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั ที่มีลกัษณะ
ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน
การเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียน
กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริม
และพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33   
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

1 ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย : กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 
 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่  : UOBSJSM 
 
1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : -  
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  
เง่ือนไขอื่นๆ  : 

(1)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยตุิโครงการในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หากกองทนุระดมทนุ ได้จ านวนน้อยกวา่ 400 ล้านบาทและ/หรือกองทนุไมส่ามารถลงทนุได้
ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุอย่างเหมาะสม อนัเนื่องจากปัจจยัอื่นใดที่ท าให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทนุจะเข้าไป
ลงทนุปรับตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามรายละเอียดการคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 5.2.4  ของโครงการ 
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(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยตุิโครงการ หากเป็นกรณีที่กองทนุไทยไปลงทนุในกองทนุต่างประเทศ แต่กองทนุ
ต่างประเทศยกเลิกการระดมทุนหรือระงับการสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทุน จนท าให้กองทุนไทยไม่สามารถบริหารจัดการ
กองทุนได้ตามวตัถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินให้กับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2 จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้จ านวน ประเภทราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ   :   5,000ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุโครงการ)  :  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 

(2) หากบริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจัดสรรให้สามารถ
น าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุ
จดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจถูกยึดวงเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศคืน หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้แก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั 
 
2.3 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท 
 
2.4 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000 หนว่ย 
 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 
 
2.9 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย 
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2.10 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.11 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่นหรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไป นิติบคุคล และสถาบนัตา่งๆ ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยมี
เป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทนุภายใต้นโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ โดยกองทนุจะน าเงินไปลงทนุใน
หนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว คิดเป็นอตัราเฉลีย่รอบปีบญัชีตอ่ปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และสว่นท่ีเหลอืน าไปลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 
3.2 ชนิดกองทนุรวม:Feeder Fund 
 
3.3 ประเภทกองทนุรวม: พิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ: ตราสารแหง่ทนุ 
 
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี):ไมม่ี 
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุเพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 
 
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  :  ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพิเศษ:กองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) 
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3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 

(1) กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND(กองทนุหลกั) 
ซึ่งเป็นกองทนุที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุที่จัดตัง้ 
(Authorised scheme)ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and 
Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)โดยมิได้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงค์ที่จะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง 
และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ น หรือ
จดทะเบียนจัดตัง้หรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยส าคัญในประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจลงทุนใน
หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) ได้โดยไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกั ทัง้นี ้กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
นา่เช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) 

บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสงิคโปร์ และจะลงทนุในสกลุเงินเยนเป็นสกลุเงินหลกั 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลา่ว เป็นประเทศอื่นใด
นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้ขาย และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว  โดยติดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ่ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทนุ (Class of Units) ภายใต้กองทนุหลกัเดียวกนั ซึ่ง
แต่ละชนิดของหน่วยลงทนุ อาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของสกุลเงิน, ค่าธรรมเนียม, หลกัเกณฑ์ของจ านวนขัน้ต ่าใน
การสัง่ซือ้, คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ และนโยบายการจดัสรรก าไรหรือผลตอบแทน เป็นต้น โดยในเบือ้งต้นจะพิจารณาลงทนุใน 
“Class JPY” อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class of Units)
และ/หรือสกลุเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการด ารง
วตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนนี ้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็ว โดยจะติด
ประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือเว็บไซต์บริษัทจดัการ 
 
(2) นอกจากการลงทนุในตา่งประเทศข้างต้นแล้ว สว่นท่ีเหลอืกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี ้
ในประเทศ และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายขุองตราสาร หรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน 
แล้วแต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือ
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รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุหรือกองทนุอาจลงทนุในสนิทรัพย์อื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกนันีโ้ดยได้รับความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured 
Notes) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนีท้ี่
ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
(3) กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงินเยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจ
พิจารณาไมป้่องกนัในกรณีที่คา่เงินเยนมีแนวโน้มแข็งคา่ กองทนุจึงยงัมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินเหลอือยู ่ 
 
(4) ในสภาวะปกติกองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุUNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 
เพียงกองทนุเดียวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน าเงิน
ไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์
การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ไม่เหมาะสม 
เช่น ภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบ และ/หรือ
กรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในโครงการข้างต้น ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนีใ้นช่วงระยะเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลกิโครงการ ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัท าการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน10 วนัท าการ ท าให้ไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้
ทนัที กองทนุอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุไม่สามารถ
ลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ 
 
(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND นัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไปอย่างร้ายแรง เช่น ผลตอบแทนของกองทนุ
ดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได้อีกต่อไป 
หรือกองทนุดงักลา่วมีการกระท าผิดตามความเห็นของหนว่ยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ หรือกองทุนดงักลา่วมี
การเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุหรือข้อมลูที่มีนยัส าคญัอื่นๆ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุ
ของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั ซึ่งเป็นกองทนุรวม
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เพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทนุในแต่ละขณะ และเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ในกรณีที่
ไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ได้อยา่ง
เหมาะสม โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนหน้าการด าเนินการเปลีย่นแปลงหรือก่อนท าการลงทนุดงักลา่วไมน้่อยกว่า 
30 วนั  

อนึง่ ในการด าเนินการโอนย้ายหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงักองทนุต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียวหรือทยอยโอนย้ายก็ได้  ซึ่งในการด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลให้การลงทนุของ
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนด
ไว้ตามข้างต้นได้ อีกทัง้ หากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทนุโดยเป็นการโอนย้ายการลงทนุจากกองทนุต่างประเทศหนึ่งไปยงั
อีกกองทนุหนึง่ ในช่วงเวลาของการโอนย้ายนัน้อาจสง่ผลให้การลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ 
มิด แคป ฟันด์อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อย่างไรก็ดีบริษัท
จดัการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ตามข้างต้นตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(6)  ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทนุส่วนใหญ่จะถูกน าไปลงทุนในกองทุนหลกั ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนที่ได้
กลา่วไว้ข้างต้น อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีที่  

-  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีที่ไมส่ามารถลงทนุ และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทนุในกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP 
FUND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสมและ/หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือกรณีที่มีเหตปัุจจยัอื่นใด  

-  กรณีที่กองทนุไทยไปลงทนุในกองทนุต่างประเทศ แต่กองทนุต่างประเทศยกเลิกการระดมทนุหรือระงบัการสัง่ซือ้หรือ
ขายหนว่ยลงทนุ จนท าให้กองทนุไทยไมส่ามารถบริหารจดัการกองทนุได้ตามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งเหมาะสม  

- กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด
ลดลงในวนัท าการใดจนท าให้ไมส่ามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ
ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือ
ปัจจยัอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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กองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

(แปลจากบางส่วนของหนงัสือชีช้วนของกองทนุต่างประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ 30 กนัยายน 2556) 

ชื่อกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 

ประเภทกองทุน กองทนุเปิดตราสารทนุ 

วันที่จัดตัง้กองทุน 30 กนัยายน 2556  

ประเทศที่กองทุนจดัตัง้ สงิคโปร์ 

อายุโครงการ ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund เป็นกองทนุรวม
ต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุนดังกล่าวมี
วตัถปุระสงค์ ท่ีเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ของบริษัทที่
มีมลูคา่ตลาดขนาดเลก็ถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทนุในระยะยาวที่ดี ซึง่
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ น หรือจด
ทะเบียนจดัตัง้หรือมีการประกอบกิจการอยา่งมีนยัส าคญัในประเทศญ่ีปุ่ น 

กลยุทธ์ในการลงทุน   การจดัการอยา่งมีนยัส าคญัของสินทรัพย์ทัง้หมดของกองทนุรวมมีการ
มอบหมายให้ผู้จดัการกองทนุย่อย (Sub-Managers) คือ Sumitomo 
Mitsui Asset Management Company, Limited โดยขัน้ตอนการ
ลงทุนใช้แนวทางจากด้านล่างขึน้ (Bottom-up) เพื่อมองหาบริษัทที่มี
คุณภาพดี ที่สามารถเข้าใจมุมมองการลงทุนในระยะยาวเชิงลึก 
ผู้จดัการกองทนุย่อย(Sub-Managers) สามารถรวมการวิจยัพืน้ฐานที่
สนบัสนนุโดยนกัวิเคราะห์โดยเฉพาะและ แนวทางการจดัการการลงทุน
แบบทีมงาน(team-based) 

 หลกัทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ นที่
ลงทนุจะต้องไมร่วมอยูใ่น ดชันี TOPIX 100 Index โดยจะเน้นลงทนุใน
บริษัท ที่มีแนวโน้มเติบโตสงู อยู่ในอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต มีแผน
ธุรกิจที่โดดเด่นหรือมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ในกรณีบริษัทอยู่ใน
อตุสาหกรรมที่อิ่มตวัแล้วก็จะคดัเลอืกจากบริษัทท่ีมีนวตักรรมที่โดดเดน่ 

 การเลือกการลงทนุขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้ การวิจยัภายใน การ
สมัภาษณ์ การเข้าชมเว็บไซต์ และการใช้ Financial models ในการ
ค านวน Economic Value(EV) และ Arbitrage Pricing Theory(APT) 
โดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรัพย์ดงันี ้

- ผา่นเกณฑ์ด้านคณุภาพท่ีก าหนด 

- Economic Value(EV) ค านวนตามทฤษฎี Arbitrage Pricing 
Theory(APT) เทียบกับราคาปัจจุบันมี โอกาสขาขึน้ (upside) 
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มากกวา่ 20% 

- มีมลูคา่เพิ่มทางตลาด(Market Value Added) เป็นบวก 

 ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มี 
สภาพคลอ่ง หรือเงินสดจดุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคลอ่ง 

กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ในการ
การป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions) หรือการจัดการพอร์ต 
โฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สอง
จดุประสงค์ 

ชนิดของหน่วยลงทุน 
(Class of Units) 

Class JPY (Japanese Yen) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Investment Manager UOB Asset Management Ltd(Singapore) 

Sub-Managers Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited 

ตัวชีว้ัด MSCI Japan SMID Cap Index 

แหล่งข้อมูล รายละเอียดการบริหารจดัการกองทนุ ประเภทและอตัราสว่นของหลกัทรัพย์ 
ตราสาร สญัญาที่กองทนุตา่งประเทศจะลงทนุหรือมีไว้ และ/หรือความเสี่ยง 
โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้วนฉบับเต็มของกองทุน UNITED 
JAPAN SMALL AND MID CAP FUND ฉบบั English version ได้ที่ 
www.uobam.com.sg 

อนึง่ ในกรณีที่มีข้อสงสยัหรือต้องการตีความ จะต้องใช้ข้อความจากหนงัสือ
ชีช้วนฉบบัเต็มที่เป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลกั 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นให้
สอดคล้องกับ ข้อมูลของกองทุนหลักในกรณีที่กองทุน หลักมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือหนงัสือชีช้วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการได้มี
การเปลีย่นแปลงไปลงทนุใน Class of Units อื่น โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนUNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ปัจจบุนั5%, สงูสดุ 5% 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ปัจจบุนั 0%, สงูสดุ 2% 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ปัจจบุนั 1%, สงูสดุ 1% 

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

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ปัจจบุนั 1.75%, สงูสดุ 2.50% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กิน   0.058% p.a. of NAV 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน และคา่ธรรมเนียม
ส าหรับ Transfer Agent รายปี   

ไมเ่กิน  0.12% p.a. ofNAV 

คา่ธรรมเนียมการประเมินมลูคา่ และการท าบญัชี   0.125% 

คา่ใช้จา่ยสอบบญัชี(จา่ยให้กบัผู้สอบบญัชี)(1), 

คา่ใช้จา่ยให้ผู้ดแูลทรัพย์สนิ (จา่ยให้กบัผู้ดแูล
ทรัพย์สนิ)(2), คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ (3) 

ตามข้อตกลงกบับคุคลที่เก่ียวข้อง โดยคา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จา่ยแตล่ะประเภทอาจมากกวา่ร้อยละ 0.1 
ตอ่ปี เป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

หมายเหต ุ:คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

(1) คา่ใช้จา่ยตรวจสอบบญัชีจะเป็นไปตามข้อตกลงกบัผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

(2) คา่ใช้จา่ยผู้ดแูลผลประโยชน์ขึน้อยูก่บัข้อตกลงกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และจะรวมถึงค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมซึ่งจะเป็นจ านวน
เทา่ใดนัน้ ขึน้อยูก่บัจ านวนการท าธุรกรรมและสถานที่ที่การท าธุรกรรมดงักลา่วได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้องกบักองทนุ 

(3) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ต้นทนุการพิมพ์ คา่ใช้จ่ายจากบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษีสินค้าและบริการ 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ตามจริง 
 

3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ    :    FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.11   รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :      

กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมดไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ี
ได้รับอนมุตัิให้น าไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติม  

 

3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น  
 
3.12.1  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ 

3.12.1.1  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาต ่ากวา่ 1 ปี ดงัตอ่ไปนี ้    

(1)  ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่  



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 12 
 

(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
 
(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
ผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
 
(1.3)   ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 
(ข) อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade)ทัง้นี ้โดยการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard&Poor’s หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
 
(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   
(ก)  ตัว๋เงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

 
(2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ 
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็น
ผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามทีร่ะบไุว้ในเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.3)  ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้  ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้ นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพันธ์ ที่ส านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทั่วไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพนั
ที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็ มมูลค่า 
ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามที่ระบไุว้ในเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์   
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(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์  
  
(2.6)  หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่น 
ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงินเป็นต้น 
 
(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1) หรือข้อ 3.12.1.1 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จ านวนสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้อ 3.12.1.1 (2.3) ต้องมี
ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้   

(3)  เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 
ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้(investment grade) เทา่นัน้ 
(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
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(ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.12.1.2  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.12.1.4  ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 3.12.1.1ถึง3.12.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
3.12.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ: 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศที่ลงทนุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไม่ท าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทุนและ  
ไมท่ าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาที่สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอื่นใดที่ส านกังานอาจก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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3.12.2.1  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations 
of Exchange (WFE) 

(2)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3)  ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื่อทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) หน่วยลงทุนที่จะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4)  ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
 
3.12.2.2  ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายใน
ตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศอนัได้แก่ 
(ก)  พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
(ข)  พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
 
(2)  ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 
(ก)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็น
ภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
(ข)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลอืไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีลงทนุ ซึ่งนิติบคุคล
ดงักล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
(3)  ตราสารแห่งหนีอ้ื่น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
 
3.12.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
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3.12.2.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
3.12.2.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับข้อ 3.12.2.1ถึง3.12.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

3.13.1  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ: 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ ในกรณีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย  

 
3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.1.1 (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
3.13.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้
โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่ งระบุ
เวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
3.13.1.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าล่วงหน้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อ
ค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลาแน่นอน (auto 
redemption)  

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลัง ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
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3.13.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคาร 
หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.6 (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
เดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

 

3.13.1.5  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ออกผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ   

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
 
(2)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ (1) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้อ 3.12.1.1 (2.6) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.6 (1) ที่บคุคลรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.13.1.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4
และข้อ 3.13.1.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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3.13.1.7  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อย่างใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.1.8  การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ  หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้  บริษัท
จดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ 
ไม่เกินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 แล้วแตก่รณีก็ได้ 

3.13.1.9  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัต่อไปนี ้
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2) ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตาม
วรรคหนึง่ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
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เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสีแ่ล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.1.10 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความ
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผนัต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.9 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 

3.13.1.11 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้   

(1)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทนุรวมอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  
 
(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวม
อื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวม
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่
กองทนุมีอยู ่
 
3.13.1.13 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุรวมได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนั
สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค าวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดย
มีสญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 20 
 

3.13.1.14 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะค านวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึ่งหาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้
มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.15 การค านวณมลูคา่การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุในหรือมี
ไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องค านวณมลูค่าและอตัราสว่นตามที่ก าหนดใน
ข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.16 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.1.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรือ
อาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า
โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการค านวณเว้นแต่ในกรณีที่
เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัเดลต้า
ของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.17 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6(1) ให้บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราสว่น
ที่ผู้ ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือค านวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
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3.13.1.18 การค านวณอตัราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตาม ข้อ 3.13.1.17 จะท าได้
ตอ่เมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนด
ลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.13.1.19 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากตอ่มาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตทุี่ตราสารแห่งหนี ้
ถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่
วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.13.1.20 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย บริษัทจดัการจะนบัมลูค่าของหลกัทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวที่ก าหนดใน ข้อ 3.13.1 นี ้ โดยถือ
เสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1ก็ได้ 

มูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมูลค่าของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
3.13.1.22 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
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(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท า
ค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.19 ข้อ 
3.13.1.21และข้อ 3.13.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
3.13.1.24 ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม”  
 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  
1.  Total non-investment grade  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15  
2.  Non-investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5  
3.  Investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15    
4.  Financial institution company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
5.  Individual fund limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10  
6.  Total fund limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
 
3.13.2  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตา่งประเทศ 

3.13.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) ที่มีลกัษณะตามที่
ก าหนดในข้อ 3.12.2.1 เพียงกองทนุรวมเดียว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (1) ที่มีอันดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบุ
เวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2เฉพาะที่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตรา
สารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ 
ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
(auto redemption) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมูลคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบนัการเงินตา่งประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศ
รายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิใ ห้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.2.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
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กองทนุ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในตราสารท่ีเสนอขายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคาร
ในประเทศด้วย 

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ ทัง้นี ้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

(2) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 

(3)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ที่คู่สญัญามีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.2.6 (1) ที่บคุคลรายเดียวกนั
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่น
การลงทนุดงักลา่วด้วย 

3.13.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3ข้อ 3.13.2.4 
และข้อ 3.13.2.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล 
ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกิน
อตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.2.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการ
อาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
ผลรวมของน า้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรือข้อ 3.13.2.6 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
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3.13.2.9 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินทีบ่คุคลตอ่ไปนีเ้ป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝาก เพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2) ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดตามวรรค
หนึง่ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
โดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสี่แล้ว บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
เพื่อให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงานจาก
บริษัทจัดการกองทนุด้วย 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.2.10 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความ
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.9 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
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3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(Hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.13.2.12 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 ข้อ 3.13.2.6(1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญา
นัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 

 
3.13.2.13 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.2.12บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สนิค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบั
คา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.2.14 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 บริษัทจดัการปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณีก็ได้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.2.15 การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.13.2.14 จะท าได้ต่อเมื่อ
บคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้าง
หรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.13.2.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.2นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตถุกูปรับลดอนัดบั
ความนา่เช่ือถือ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่มีการประกาศ
ให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.18 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ 
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ  ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.2.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.2.9 ข้อ 3.13.2.16 ข้อ 
3.13.2.17 ข้อ 3.13.2.18 นี ้และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.20 ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบงัคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม”  
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1  การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.2  ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.3  รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ) : ไมม่ี 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.1   ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก:  

-  บริษัทจดัการ  - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

5.2   รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท  บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจ านวนเงินทุนของ
โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิด
ประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี)  
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 

 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.2.1  บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ 
2.7 แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้
น าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ  ตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
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เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้ ลงทุนที่สนใจจะสั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตาม
ข้อ 5.2.6 และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี หรือ
กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี หรือกองทนุอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มาเข้ากองทนุเปิด ยโูอบี 
สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ที่ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปลี่ยนการ
ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 8.2.3 
 
5.2.2.2 ATM (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเง่ื อนไขที่ระบุไว้ในค าขอใช้
บริการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

 
5.2.2.3 TELE-BANK (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดย
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 
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ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใดที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การด าเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.2.2.4 ไปรษณีย์ (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนดค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่สง่มายงับริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะท ารายการซือ้
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
 
5.2.2.5  INTERNET (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการ  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้หน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และ/หรือประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
5.2.2.6 หกับญัชี 
ไมม่ี 
 
5.2.2.7 บตัรเครดติ (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเคตดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่าน
บตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางบตัรเคตดิตจะยอมรับและผูกพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิต
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้ หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นีก้ารด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
5.2.2.8 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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(ถ้ามี)และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นีก้ารด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
5.2.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็น 

-  เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

-  เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
 
 กรณีสัง่จ่ายในช่ือบญัชี “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์” 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะต้อง
ลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์” เพื่อ
เข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
 
 กรณีสัง่จ่ายในช่ือบญัชี “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้ – ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
จะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย“บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้ – ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
-ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 
 กรณีสัง่จ่ายในช่ือบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
จะต้องลงวนัที่ที่สั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย“UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้าบญัชี
ประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ 
ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากที่บริษัทจัดการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุที่บริษัทจัดการเปิดขึน้ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 ATM (ถ้ามี)  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ในจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.3 TELE-BANK (ถ้าม)ี  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.4 ไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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5.2.3.5 INTERNET (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.6 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 
5.2.3.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.8 การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ
โครงการ  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ได้รับ
ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้
 
5.2.4.1 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
บริษัทจดัการอาจยตุิการขายหนว่ยลงทนุได้ 
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บริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่
ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส านกังานทราบ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนุมตัิให้จัดตัง้
กองทนุรวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว
ได้อนัเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจนครบถ้วน 
 
5.2.4.2 กรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรก หากเกิดกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อ1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทนุ  โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินจ านวนดงักลา่วได้ครบถ้วน 
 
5.2.4.3 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ้งแรก หาก
ปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้ลงทนุได้ไมถ่ึง 35 ราย  

(2)  มีการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะยตุิการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว และจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินดงักลา่ว 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ ตามสดัสว่นของ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต า่กว่า
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินจ านวนดงักลา่วได้ครบถ้วน 

ในกรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัเหตขุองการสิน้สดุลงของการอนมุตัิให้จดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมได้ 

ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ด าเนินการเป็นประการอื่นได้ 
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5.2.5 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
5.2.5.1  กรณีการขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นการไมส่ามารถ
ด ารงสัดส่วนตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 
 
5.2.5.2  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
5.2.5.3  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.5.4  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาต
ให้สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
5.2.5.5  กรณีที่กองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
5.2.5.6  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุหรือ
มีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.5.7  กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

 
5.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  

(ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  
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(ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการและส าเนาทะเบยีนบ้าน หรือ  

(ค)  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
(2)  กรณีนิติบคุคล  

(ก)  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(ข)  ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  

(ค)  ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  

(ง)  หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี  

(จ)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ/หรือเอกสารหรือ
หลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

6 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  บริษัทจดัการ  

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถ้าม)ี 
 
6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

ส าหรับการก าหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการขายหน่วยลงทนุบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การค านวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่
มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือ
ชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัตอ่ไป  
 
6.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี และคู่มือ
ผู้ลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะ
จัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ พร้อมใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
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หนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

6.2.2.1  บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ 
2.7 แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้
น าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.6 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เจ้าหน้าที่ได้
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
6.2.2.2 ATM (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในค าขอใช้
บริการ  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไม่สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
6.2.2.3 TELE-BANK (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดย
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในค าขอใช้บริการ  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์นัน้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
6.2.2.4  ไปรษณีย์(ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท าการถดัจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
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6.2.2.5 INTERNET (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้
บริการ  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
 
6.2.2.6  หกับญัชี(ถ้าม)ี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะที่บริษัทจดัการ
ก าหนดได้ที่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะที่เปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี  ้

(1)  ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาเดียวกนั ด้วยการ
ให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั
หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจ านวนเงินที่เทา่กนัในแตล่ะงวด 
 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดตอ่บริษัทจดัการหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพื่อขอ
ใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ล่วงหน้า” ซึ่งการให้บริษัทจัดการด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผล
ใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนค าสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุนแบบค าขอดงักลา่ว 
 
(3)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไมต่ ่ากวา่ครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจ านวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกั
เงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเดรดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทุนเปิดเพื่อซือ้หน่วยลงทุนทุกเดือน 
ตามที่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่รับรองโดย
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ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกับวนัหยดุ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัท าการถดัไปเพื่อซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายนัน้ 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการหกับญัชีที่เรียกเก็บโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกค าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้
หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 
 
(5)  บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฎอยู่กับผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

6.2.2.7  บตัรเครดติ (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัร
เครดิตนัน้  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางบตัรเครดิตจะยอมรับและผูกพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิต
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
6.2.2.8  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ 

บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

6.2.3.1  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

(1)  ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีที่ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์” เพื่อเข้าบญัชี
ประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  

หรือ “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้-ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ - บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัที่
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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หรือ “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้น และบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ 
ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2)  ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้
ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้
นัน้ๆ ทนัที 
 
(3)  ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จัดตัง้
โดยบริษัทจดัการ เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
(4)  ผู้ลงทนุที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6.2.3.2 ATM (ถ้าม)ี 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากในจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 TELE-BANK (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4  ไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทุนเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 44 
 

6.2.3.5 INTERNET (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.6  หกับญัชี (ถ้ามี) 

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะด าเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน 
“หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” เท่านัน้
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการหกับญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบใุน
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากในงวดถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือวา่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.7  บตัรเครดติ (ถ้าม)ี 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญั ชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
6.2.3.8  การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ
โครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไชต์ของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
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ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับ
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขาย
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการ
จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมั ติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัที่
ได้รับใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงิน
ช าระค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค าขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  

 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
6.2.6.1  กรณีการขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นการไมส่ามารถ
ด ารงสดัส่วนตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 
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6.2.6.2  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
6.2.6.3  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
6.2.6.4  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาต
ให้สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
6.2.6.5  กรณีที่กองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
6.2.6.6  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุหรือ
มีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
6.2.6.7  กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.6 ทัง้หมด 

 
6.2.8 วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทุนสามารถท าการซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทุกวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหน่วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป  

บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบยีน
และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันท าการของตวัแทนขายกองทุนรวม
ตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
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บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ: 
- บริษัทจดัการ    
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) 
 
7.2  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ  :    ไมม่ี 
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ     : รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม   : 

7.4.1  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

7.4.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  

ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6.1 วนั และเวลาที่ท าการรับซือ้คืนในการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุน  
การขายหรือรับซือ้คืน 
 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่
เก่ียวข้องตามที่บริษัทจดัการก าหนด มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ในการขายคืนหนว่ยลงทนุผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเลอืกระบรุายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุที่
ต้องการขายคืน หรือจะระบเุป็นจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจ านวนทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแตก่รณี 
ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วได้รวมคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
(3)  บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่
มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
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(4)  บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ และยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
(5)  บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
 
(6)  นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วัน
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ 
 
(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการ  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ในระหวา่งวนัท าการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขาย
คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 
 
7.4.1.2 ATM(ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. แล้วในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
ด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 

 
7.4.1.3 TELE-BANK(ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
7.4.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
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7.4.1.5 INTERNET(ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 
7.4.1.6 หกับญัชี 

ไมม่ี 
 

7.4.1.7 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินคา่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 

(1)  บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(2)  ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการด าเนินการ
ดงักลา่วเอง  

(3)  ในการช าระคืนคา่ขายหนว่ยลงทนุในการโอนหรือน าเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไมส่ามารถโอนหรือน า
เงินเข้าบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คนื 
โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  

ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6 
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7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน   :  

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 14.00 น. 

บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบยีน 
และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันท าการของตวัแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทนุหลกั และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของ บริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหนว่ยลงทนุ    : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ  :   ไมม่ี 
 
7.9 รายละเอียดเพิม่เตมิ    :  ไมม่ี 

 

8 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

- บริษัทจดัการ   

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน(ถ้ามี) 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.1 เง่ือนไขในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการเทา่นัน้ การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
โครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการเท่านัน้  โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีก้ารสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง  และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่ว ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
รวมทัง้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
(ถ้ามี) ดงันี ้ 

1)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิด
ท าการถึงเวลา 14.00 น.  

 
2)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการของกองทนุรวม
ในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็น
วนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการสบัเปลี่ยน
การถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   
 
(2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นีม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  

 

8.2.5 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  
 
(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ

หลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินท่ีต้องการสบัเปลีย่นในใบค าสัง่สบัเปลีย่นมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 
 
(4)  ในกรณีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการสัง่ซื อ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
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(5)  บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(5.1)  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปลี่ยนออกดงักลา่ว 
และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปลีย่นเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
 
(5.2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของรายการสบัเปลีย่นออกดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 
ในวนัจดทะเบียนกองทนุส าหรับการสบัเปลีย่นในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัท าการถดัจาก
วนัที่มีการก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปลี่ยนเข้าดงักลา่วส าหรับการสบัเปลี่ยนภายหลงัการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
(6)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.6  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 

9 การช าระค่ารับซือ้คืนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุรวมไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจช าระ     
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะ
ด าเนินการตามวิธีการดงันี ้ 

9.1 บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นท่ีจะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท า
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
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9.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1  กรณีที่มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการช าระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการจ่ายสว่นต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2  กรณีที่มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจ านวนเงินที่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับ
ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  

หมายเหตุ :  ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
หกัด้วยจ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

 
9.3 กรณีที่มีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบั ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นวา่เหมาะสม หรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินสว่นต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินท่ีมีจ านวนผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินสว่น
ตา่งดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูค่าขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 

 

10 การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลวา่ เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
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10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันท าการนบัแต่วันที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้  
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 
(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10 .1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่วให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

11 การไม่ขายไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

11.1 บริษัทจดัการจะไมข่ายไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฎเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)   ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 
(2)  เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข)   ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การไม่ขายไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระท าไม่เกินหนึ่งวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 
 
(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
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(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
1.   การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
 
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
(2)   รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
 
(3)   ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
ข้อ 11.1 (1), (2) และ (3) เกินหนึง่วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ 

(ก)   รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
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(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือ
รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่
ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อ
หยุดรับ ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
ตามข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 

 

11.4 ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุ
ท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ห้า
วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
รวมทัง้จัดให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

12 การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

13 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่
สัง่ซือ้หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  

แตห่ากในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่เงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุในการสัง่ซือ้
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอ
ต่อการจดัสรร  บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมูลค่าขัน้ต ่ารายละ 2,000 บาท (จ านวนเงินดงักลา่วได้รวม
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในล าดบัแรก โดยสว่นท่ีเหลือจะจดัสรรให้ตามสดัสว่นมลูค่าที่สัง่ซือ้
หักด้วยมูลค่าขัน้ต ่าที่ได้ท าการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับ
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายตามมลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะท าการจดัสรรมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือที่มี
อยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการที่บริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่
บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกวา่หนึ่งในสามของหน่วยลงทนุที่ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคล
ดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัตัง้กองทนุ
รวมและการเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
 

14 การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  :  ไมจ่่าย 
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล  :  ไมม่ี 
 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  :  ไมม่ี 

 

15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา: 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 4.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั  
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15.2.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.058 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดที่ยงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี: 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั  
 
15.2.4  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.2.5  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ี 
 
15.2.6  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ:  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

-  คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะน ากองทนุรวม 
ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
 
(2) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และค่าจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ที่ปรึกษาทนายความในช่วงการจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น 
 
(3)  คา่จดัท า และคา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม่ทุกรอบปีบญัชีค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดท าค่าพิมพ์ และค่าจัดส่ง
รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสอืบอกกลา่ว รายงานและจดหมายตา่ง ๆ  ถึง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

 
(4)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุเช็ค 
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  
 
(5)  คา่จดัท า และคา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทนุรวม  
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(6)  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 
 
(7)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวม 
เช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม  
 
(8)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  
 
(10)  ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  

 
15.3  คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  : 

15.3.1  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  :  มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคน
ไม่เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.2  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  :  มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคน
ไม่เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : มี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา  : 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคน
ไม่เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.4  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  :   มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

10 บาทต่อจ านวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่ท าการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ โอนในวนัท่ียื่นค าขอให้ท ารายการดงักลา่ว 
 
15.3.5  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  :  ไมม่ี 

 
15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee)  :  ไมม่ี 

 
15.3.7  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ  :  มี  

-   คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ที่อยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอท ารายการดงักลา่ว  
 
-   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินส าหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 

 
15.4 วิธีการค านวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (9) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลีย่ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

 
15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)  กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบริษัทจัดการส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
 
(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(3)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยคา่ธรรมเนียมการจดัการใหมจ่ะเป็นอตัราที่
ไม่สงูกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า
ห้าสิบล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง 
 
15.6  หมายเหต ุ: ไมม่ี 

 
16 วิธีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  และราคา
หนว่ยลงทนุ : ตา่งประเทศ 

 
16.2  เง่ือนไขพิเศษ : 

16.2.1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ในการค านวณมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถใช้
อ้างอิงได้ ณ วนัท าการท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี ้หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ใน
การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตา่งประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอตัรา



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 63 
 

แลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ในภายหลงั ให้เป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป เว้นแต่กรณีกองทนุหลกั
ไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ /หรือกองทุนหลกัมี
วนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่า
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(2)  ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 1 วนัท าการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของ
สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่
กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไมส่ามารถค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการที่บริษัทจดัการได้รับ
ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 
2 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัให้กับ
บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกนัจน
เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
(4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายใน2วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการ
ตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
(2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ และ(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการ
จะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการ
อาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และในกรณีที่มีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลกิกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 
 
(2)  ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ  ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
(3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) 
 
(4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
16.3  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
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ตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   
 
16.4  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1.  ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท า
และส่งรายงานให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.  ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2)  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3)  ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุม ได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
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หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้า
บคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
 
4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 

 

17 ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ:บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์:ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั)   : ไมม่ี 
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17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource)  : ไมม่ี 

 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ    :   ไมม่ี 
 
17.5 ที่ปรึกษา      : ไมม่ี 

17.5.1  ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ    : ไมม่ี 
 
17.5.2  ช่ือที่ปรึกษากองทนุ    : ไมม่ี 

17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานชิ บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายบรรจง พิชญระสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 
 

หรือ นายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 
โทร. 0-2294-8504  โทรสาร. 0-2294-2345 

หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ี 
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18 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

18.1  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้กอ่นหน้า 
 
18.2  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก  : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3  รายละเอียดเพิม่เตมิ  : ไมม่ี 

 

19 การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 
 
19.1  บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ /หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมาก
ของ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 

19.3  การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฎวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้  
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หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

20 ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

20.1  การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินหรือ
เข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิดนัน้  
 
(2)   ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
 
(3)   อตัราส่วนการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  
 
(4)   ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
20.2  ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
จะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือขอมติโดยเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.3  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันที เว้นแต่เข้า
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ข้อยกเว้นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมและการ
เข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
 
20.4  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.5  ตวัชีว้ดั (Benchmark) : กองทุนนีจ้ะเปรียบเทียบกับดชันี MSCI Japan SMID Cap Indexซึ่งเป็นดชันีที่
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

อยา่งไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ อนัเนื่องมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน าดัชนีนัน้มาใช้เป็นตัวชีว้ัด หรือการ
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.6 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือ         
กลุม่ยโูอบี อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 20.7 
หรือในกรณีที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจาก
พนัธะผูกพนัหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบัญชีและการท า
ธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของ  บริษัทจดัการ 
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20.7 ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บงัคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้อง
เสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน  และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่ งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
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การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ) 
จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของ ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ใน
กรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่า งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด    
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
รายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4)  ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

  

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ 

การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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