กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
UOB SAVING RMF : UOBSVRMF

ปี ที่ 14

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
ปี ท่ ี 14

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

3,000,000,000 บาท จํานวนหน่ วยลงทุน 300,000,000 หน่ วย

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
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คําจํากัดความ
ในโครงการฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความต่างๆ ให้ มีความหมาย
ตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรือรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทําการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึน้ ทะเบียน

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทําการ

หมายถึง

ทุกวันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย

วันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ในรายละเอียด
โครงการ

คําเสนอซือ้

หมายถึง

คําเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผ้ ูทําคําเสนอซื อ้
ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการที่คํานวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ( ถ้ ามี )

ราคาขายหน่ วยลงทุนกรณี
สับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในกรณี
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนี ยมการรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุน
( ถ้ ามี )

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุ น กรณี หมายถึง
สับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใน
กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
โดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึง
ปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่ อย

หมายถึง

้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
บริ ษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง

บริ ษั ท ที่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ที่ มี
หลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริษัทมหาชน จํากัด

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบัน
การเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ ยงชีพ
ชื่อบริษัทจัดการ
ที่อยู่บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

1 ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการภาษาไทย

: กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

1.2 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ

: UOB SAVING RMF

1.3 ชื่อย่อ

: UOBSVRMF

1.4 ประเภทโครงการ
การระดมทุน

: กองทุนเปิ ด
: ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5 อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

1.6 ลักษณะโครงการ

: กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2 จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

: 3,000.00 ล้ านบาท

เงื่อนไข : ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกิน 450 ล้ านบาท รวมเป็ นเงิน 3,450 ล้ านบาท
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

: 10.0000 บาท

2.3 จํานวนหน่วยลงทุน

: 300,000,000.00 หน่วย
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2.4 ประเภทหน่วยลงทุน

: ระบุชื่อผู้ถือ

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

: 10.0000 บาท (สิบบาทถ้ วน)

2.6 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

: 1,000.00 บาท

2.7 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

: 1.00 บาท

2.8 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

: 1.00 บาท
: 1.00 หน่วย

2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

: ไม่กําหนด

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

: ไม่กําหนด

3 วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
ระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ ไป เพื่อส่งเสริ มการออมระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษี ยณอายุ รวมทังการ
้
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
3.2 ประเภทกองทุนรวม

: กองทุนรวมพิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน

: ตราสารแห่งหนี ้

รายละเอียด :
มุ่งเน้ นการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง เงินฝาก ตราสารแห่งหนีร้ ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน หรื อตราสารการเงินอื่นใดที่มี
ความมัน่ คง โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สงู กว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น (Hedging) เท่านัน้ และอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อตราสาร
ที่เสนอขายในต่างประเทศ
3.4 ลักษณะพิเศษ

: กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ

: ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .กําหนด
ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ คณะกรรมการ ก .ล .ต .หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ให้ ความเห็นชอบหรื อ มี
ประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.6.1

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

3.6.1.1

ตราสารแห่งหนี ้ ในประเทศ ได้ แก่

(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคาร
พาณิชย์ หรื อบริษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน ที่บ ริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ที่ป ระกอบธุร กิจ ประเภทการให้ สิน เชื่อ เพื่อ ธุร กิจ
หลักทรั พ ย์ เป็ นผู้ออก ซึ่งกํ าหนดวันใช้ เงิ นตามตั๋วไม่เกิ น 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็ นตั๋วเมื่ อทวงถามหรื อเมื่ อ
ได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของตราสารหรื อ ของผู้อ อกตราสารอยู่ใ นอัน ดับ แรก ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ เป็ นอัน ดับ ความ
น่า เชื่อ ถือ ของผู้อ อกตราสาร ต้ อ งเป็ นอัน ดับ ความน่า เชื่อ ถือ ที่ไ ด้ ม าจากการจัด อัน ดับ ความน่า เชื่อ ถือ ระยะสั ้น
(short-term rating) ด้ วย หรื อ
(ข) อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้รับ รอง ผู้รับ อาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คํา้ ประกัน อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้
(investment grade) ทั ้งนี ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ
Standard & Poor หรื อ Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่ระทรวงการคลังหรื อกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน
(2.2) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สํานักงานอนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจํากัด หรื อที่ออกภายใต้
้ ้นเป็ นผู้ออก หรื อที่เป็ น
ข้ อผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระราคา
เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
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(2.2.1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2.2.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะ
เสนอราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้
และ
(2.2.3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณี ที่ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้ องมี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าว
ไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ตราสารนันต้
้ องมีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
(2.3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.4) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ น
นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.5) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่น
ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรื อให้ ความ
เห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.6) ธุ ร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัดการต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.7) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3)
หรื อ (2.5) ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.6.2 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัล
ทั ง้ จํ า นวน สลั ก หลั ง โอนประเภทมี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี ย้ โดยไม่ มี ข้ อกํ า หนดลบล้ างหรื อจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ของ
ผู้สลักหลังหรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
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3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.3 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management)
ั ญาได้ ต้องมีสินค้ าหรื อตัวแปร
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
(1) ตราสารแห่งหนี ้ หรื อมีตราสารแห่งหนี ้เป็ นองค์ประกอบในการคํานวณตัวแปร
(2) อัตราดอกเบี ้ย
(3) อันดับความน่าเชื่อถือหรื อเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี ้ของตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อ
ของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว
ในกรณีที่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าอ้ างอิงกับราคาของสินค้ าหรื อตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ น
ราคาปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของสินค้ า ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อสินค้ าหรื อตัว
แปรที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
3.6.1.4 ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้นกู้อนุพนั ธ์ที่มีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้ ตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.1 (2.2) โดยอนุโลม
(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรื อสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ตราสารดังกล่าวจัดทําขึ ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.1 (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) หรื อ (2.3)
(ข) ตราสารดังกล่าวต้ องอ้ างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.6.1.1 ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์
อัตราดอกเบี ้ย อันดับความน่าเชื่อถือหรื อเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี ้ของตราสารแห่งหนี ้หรื อของผู้ออกตราสาร
ดังกล่าว และดัชนีเงินเฟ้อ ทังนี
้ ้ ในกรณีของดัชนีต้องมีลกั ษณะตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(ค) ในกรณีที่เป็ นตราสารที่ให้ สทิ ธิแก่ผ้ อู อกตราสารในการที่จะชําระหนี ้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร (callable)
บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ลู งทุนก่อนทําการลงทุนและตราสารดังกล่าวมีการจ่ายผลตอบแทน
โดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ทัง้ นี ้ การลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่ง ตราสารดัง กล่าวต้ องไม่ทําให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรื อ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ และต้ องไม่ทําให้ กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน
ในกรณีที่การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารดังกล่าวจะมีผลทําให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้ องเป็ น
ประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงที่นอกเหนือจากกรณี ในข้ อ 3.6.1.4 นี ้ ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นรายกรณี โดยตราสารดังกล่าวต้ องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ
สินค้ าหรื อตัวแปรที่กําหนดไว้ ในประกาศ สน. 24/2552 ข้ อ 36
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3.6.1.5 ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.4 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ้ ใน
กรณี ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้
เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.7.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐไทย เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่จํากัด
อัตราส่วน
3.7.1.2 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ที่ มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะธนาคารหรื อบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.6.1.3
(4) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ตามข้ อ 3.6.1.4
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.4(1) ที่ธนาคารหรื อ
บริ ษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ด้ วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่า
ของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.7.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.6.1.1 ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) สัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.6.1.3 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
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(3) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงตามข้ อ 3.6.1.4 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ตราสารแห่งหนี ้ตามวรรคหนึ่ง มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ตาม
ข้ อ 3.6.1.1 (2.5)
การคํานวณอัตราส่วนตาม (1) ให้ นบั ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.4 (1) ที่บคุ คลดังกล่าวเป็ น
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วน
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ดังกล่าวด้ วย
3.7.1.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณี ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน
หรื อคู่สญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน
หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุน
3.7.1.5 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก ลุ่ม กิ จ การใดเป็ นผู้อ อก ผู้สั่ง จ่ า ย ผู้รั บ รอง ผู้รั บ อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทั ้งสิ ้นของกลุ่มกิจการนั ้น
ไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.1.6 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัท
จัดการอาจลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่งทรั พย์ สิน ดัง กล่าวโดยมี มูลค่ารวมกัน ทัง้ สิน้ เมื่ อคํ านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรื อ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํ ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
คู่สญ
ของกองทุน
ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 หรื อข้ อ 3.7.1.5 แล้ วแต่กรณีก็ได้
3.7.1.7 ให้ บริ ษัทจัดการพิจารณาความเป็ นกลุ่มกิจการตามข้ อ 3.7.1.5 และข้ อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการ
จัดทํา และเปิ ดเผยล่าสุด เว้ นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทํางบการเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏใน
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บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่สง่ ต่อกระทรวงพาณิชย์
3.7.1.8
ในกรณีของกองทุนรวมให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน
หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท
ั ญา เป็ นจํานวนที่มี
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้ออกหรื อคู่สญ
มูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการตังแต่
้ หนึ่งปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เฉพาะ
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ
45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ ให้ คํานวณอัตราส่วน
งวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเป็ นไป
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั้
ตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสามแล้ ว ให้ บริษัทรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม เพื่อให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องดําเนินการให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายในห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทด้ วย
หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสัง่ ให้ บริษัทเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.9
ในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหา
ความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอ
ผ่อนผันต่อสํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.1.8 ได้ สําหรับรอบปี บัญชีนนั ้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุน
3.7.1.10
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่น
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนิ นการ ไม่เกิน ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พ ย์ สินสุท ธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่ บริ ษัทจัดการเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่น
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนิ นการ ไม่เกิน ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรั พ ย์ สินสุท ธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
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3.7.1.11 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ การลดความเสี่ ย ง
้
่กองทุนมีอยู่
(hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
3.7.1.12 ในกรณีที่กองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ให้
บริ ษัทจัดการดําเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อ
มูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้ องชําระหนี ้หรื อชําระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered) ไว้
ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.7.1.13 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารที่ มีลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า แฝง และเข้ า เป็ น
คู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กระทํานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การลดความเสี่ยง โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้
ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ
3.7.1.14 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณโดยใช้
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทํ าการนับแต่วัน ที่ธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.15 ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงไทย หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวทังหมดในข้
้
อ 3.7.1.10 โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนัน้ โดยตรง ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญาที่กําหนด
ตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 และ ข้ อ 3.7.1.4 ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิ ใน
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ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรื อมีไว้ ซึ่งการให้ ยืม
หลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่าทรัพย์สินที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3
และ ข้ อ 3.7.1.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ ซึ่งหลักทรั พย์นัน้ อยู่ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นับรวมใน
อัตราส่วนที่คํานวณตามคูส่ ญ
ั ญาที่กําหนดตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 และ ข้ อ 3.7.1.4 ก็ได้
3.7.1.16 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4(1) ให้ นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชํ าระตามสัญญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญา
นัน้ ในศูนย์ ซือ้ ขายสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า บริ ษั ทจัดการไม่ต้องคํ านวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่ กําหนดในข้ อ
ดังกล่าว
3.7.1.17 นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.7.1.16 แล้ ว ให้ บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต
ของผู้ออกสินค้ า หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า ที่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง บริ ษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับสินค้ าดังกล่าวที่กําหนดไว้ ในประกาศนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
สินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ ให้ บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ
เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้ นบั มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าคูณกับค่าเดลต้ าของสัญญา
ออปชันแทน
(2) ในกรณี ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีดังต่อไปนี ้ ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวที่กําหนดไว้ ในประกาศที่ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ่ องค์ประกอบนันโดยตรง
้
เว้ นแต่ในกรณีที่องค์ประกอบดังกล่าวเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ ้ามันดิบ
(ก) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ตามประกาศที่ สน.24/2552 ข้ อ
37 (2) (ข)
(ข) ดัชนีที่ไม่เข้ าลักษณะเป็ นดัชนีที่มีการกระจายนํ ้าหนักอย่างเพียงพอตามประกาศที่ สน.24/2552 ข้ อ 37/1
(ค) ดัชนีที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (high
yield bond index)
3.7.1.18 ในกรณีที่การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผล
ให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า ให้
บริ ษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ ูออกสินค้ าของตราสารดังกล่าว หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า
(limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้
ให้ ใช้ มลู ค่าของตราสารดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่อ้างอิงกับดัชนี ให้ นํา
ความในข้ อ 3.7.1.17 (2) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

12

3.7.1.19 ในกรณีที่ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงมีข้อกําหนดที่อาจมีผลให้ กองทุนได้ รับชําระ
หนี ้เป็ นทรัพย์สิน ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กําหนดไว้ ใน ข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ
3.7.1.3 และข้ อ 3.7.1.4 (1) แล้ วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินนันแล้
้ ว เว้ นแต่เข้ าลักษณะตาม
ข้ อ 3.7.1.18 ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อ 3.7.1.18 แทน
3.7.1.20 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4(1) ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้ รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.7.1.21 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อผู้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
3.7.1.21 การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามข้ อ 3.7.1.20 จะทําได้ ต่อเมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนด
ลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.22 ในกรณี ที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์ สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้ างต้ น หากต่อ ตราสารแห่งหนี ้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ให้ บริษัทดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบ
ถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงาน
3.7.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กําหนดในข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.24 ในกรณีที่การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม เมื่ อ รวมกั น ทุ ก กองทุ น รวมที่ บ ริ ษั ท จั ด การเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การเกิ น กว่ า
ร้ อยละ 25 ของจํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท นัน้ บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การตามประกาศที่
สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดังนี ้คือ
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(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคํา
เสนอซื อ้ โดยการลดสัดส่วนการถื อหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.1.25 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กํ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.8 ข้ อ 3.7.1.13 ข้ อ
3.7.1.14 ข้ อ 3.7.1.22 ข้ อ 3.7.1.23 และ ข้ อ 3.7.1.24 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้
ทรัพย์สนิ มาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
้ ดทําสําเนารายงาน
รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
ดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.26 ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาบังคับใช้ ในกรณี ที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุนรวม”

4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่จ่าย

5 การรับชําระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์ สินอื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
แห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
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5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรั พย์ สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นําทรั พย์สินดังกล่าวและเงินได้ สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้ นแต่
กรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในเงินได้ สทุ ธิ จากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนีต้ กลงรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่ บ ริ ษัท จัดการยังไม่สามารถจํ าหน่า ยทรั พย์ สิน ที่ได้ จากการรั บชํ าระหนี ้ บริ ษั ทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง
รายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้ สทุ ธิ จากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนั ้ ภายใน 45 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชําระ
หนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2

กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนัน้ การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผล
และความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
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5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการ
ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณี ที่มี
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณี ที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมา
้
รวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มี
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่าย
การจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษา
ทรัพย์ สินของกองทุนรวม
6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สํานักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277
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6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
้ ้ ดแู ล
( 1 ) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
( 2 ) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตก
ลงไว้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 3 ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 90 วัน
( 4 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้
การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 5 ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุนรวมไปเปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
( 6 ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น
แต่หากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กําหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
ใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อใดข้ อหนึ่งของข้ อ 6.2 เรื่ อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์”ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์นนจะต้
ั ้ องทําหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน
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และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ ้น และผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
สามารถทําหน้ าที่ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277
และที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ที่บริ ษัทจัดการจะแต่งตังขึ
้ ้น
หากมีการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ในข้ อ 6.2

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

8 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ าย
ไม่มี

10 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
ชื่อ : ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2343-3000 และสํานักงานสาขาทัว่ ประเทศ
บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนให้ สํานักงาน
ในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตัง้
จะต้ องปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว

11 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี

12 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน
ไม่มี
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13 การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท
ตามวันเวลาที่แน่นอนที่ระบุไว้ ในหนังสืชี ้ชวน โดยบริ ษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ หากมีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบตามจํานวน 3,450 ล้ านบาท ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ รวมทังปิ
้ ดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกแห่ง
13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจจองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน และคู่มือภาษี อากร (สําหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก) ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และบริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่ง
ของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน โดยผู้สนใจจองซือ้ หน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
13.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทั ้งนี ้
ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน) สําหรับการซื ้อครัง้ แรก โดยจะต้ องกรอก
รายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีในกรณีที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกบั บริ ษัทจัดการ และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
้ าใบคําขอเปิ ดบัญชี ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
พร้ อมเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีตามข้ อ 13.7 ไปที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชี เช็ค
ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเท่านัน้ โดยลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อแต่ไม่เกินวัน
สุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยผู้สง่ั ซื ้อต้ องขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีสงั่ ซื ้อ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ” หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับ
ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สง่ั ซื ้อแล้ วจะออกหลักฐานการรับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการรับชําระ
เงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ เรี ยกเก็บเงินตามคําสัง่ หัก
บัญชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่คําสัง่ หักบัญชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนันและแจ้
้
งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุน
เปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ” ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
13.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกิน 3,450 ล้ านบาท ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ
หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
แต่หากในกรณี ที่มีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนเกิน 3,450 ล้ านบาท การจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ
“สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ในกรณี ที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่า
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ประชาชนได้ ไม่ถึงสิบราย บริ ษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้ าวันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก และคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของ
้ อนั เนื่องจาก
เงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานันได้
ความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานันให้
้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณ เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการเป็ นประการอื่นได้
13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนให้ ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฏหมายภาษี อากร
13.7

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี

ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้ อมลงนามรับรองความ
ถูกต้ อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
( 1 ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ
( 2 ) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร
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และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด

14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการที่ขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
ขายและจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อจะได้ รับ
14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชี
คู่มือผู้ลงทุน และคู่มือภาษี อากร (สําหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก) ได้ ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
โดยบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญพร้ อมใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ ผ้ สู นใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทํา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้
ทุกวันในเวลาทําการ
14.2

วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

14.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดย
้ าใบคําสัง่ ซื ้อ
จะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียด
และข้ อความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และนําส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ
13.7 และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกํ าหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณี
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 19 ข้ อ 20 หรื อกรณีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในข้ อ 14.6 เรื่ อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบเอกสารการสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อ
ว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนามรับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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14.2.2 ATM
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคําขอใช้ บริการดังกล่าว
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับเงิน
ค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนัน้
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรั บคํ าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการดําเนิ นการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
14.2.3 TELE-BANK
บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนาม
ในคําขอใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคําขอใช้ บริการดังกล่าว
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และบริ ษั ท จั ด การได้ รั บ เงิ น ค่ า สั่ ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การสามารถจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
ในกรณี ที่มีข้อขัดข้ องของระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่าน
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์นนั ้
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาย
หน้ าซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น และประกาศในหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่า งน้ อ ย 1 ฉบับ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การดํ า เนิ น การแจ้ ง ให้
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
14.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกําหนด
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งมายังบริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนันจะสมบู
้
รณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะทํารายการซื ้อ
หน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับ
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัท จัดการจะเริ่ มรับ คํา สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย
้ ้ บริ ษัทจัดการดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน
หรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
14.2.5 INTERNET
บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอใช้ บริการดังกล่าว
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับ
เงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตได้ เฉพาะกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพภายในบริ ษัทจัดการเท่านัน้ หากต้ องการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริ ษัท
จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริ ษัทจัดการอื่น ผู้ถือหน่วยต้ องดําเนินการสับเปลี่ยนด้ วยตนเอง โดยตรงที่
บริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบอินเตอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตนัน้
บริ ษัทจัดการถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื อ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรับและผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
้ ้ บริ ษัทจัดการดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทังนี
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
14.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื ้อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชีบตั รเครดิตเฉพาะที่บริ ษัท
จัดการกําหนดได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเฉพาะที่เปิ ดให้ บริ การนี ้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังนี ้
( 1 ) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจําทุกเดือน ในเวลาเดียวกันด้ วย
การให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวัน หรื อบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิ ดไว้ ที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืนด้ วยจํ านวนเงินที่
เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริการนี ้สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อ
ขอใช้ บริ การ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ซึง่ การให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะมีผลใช้ บงั คับ และให้ คงมีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้ งไปยังบริ ษัท
จัดการหรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทําหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อ
บัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไว้ ตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุในแบบคํา
ขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อ บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น และจํานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อ
ซึง่ จะต้ องไม่ตํ่ากว่าครัง้ ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มี
การหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ดเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ทุกเดือน ตามที่ผ้ สู งั่ ซื ้อได้ ระบุไว้ ในหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบ
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหัก
บัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อในวันทําการถัดไปเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการ
ซื ้อขายนัน้
อนึง่ ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหักบัญชีที่เรี ยกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเป็ น
ภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนและใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้ บริ การและกรอก “หนังสือ
ยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนและใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ฉบับใหม่
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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( 5 ) บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
14.2.7 บัตรเครดิต
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัท
จัดการกําหนด
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับ
เงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางบัตรเคตดิตจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผ่านบัตรเครดิตนัน้
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเคตดิตจะยอมรับและผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบตั ร
เครดิตเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อ
หรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.2.8 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํา นักงานของบริ ษัท จัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
14.3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

14.3.1 บริ ษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คําสัง่ หักบัญชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ” เพื่อเข้ าบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรื อ “บัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อ-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด” เพื่อเข้ าบัญชีประเภท
กระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หรื อชื่อบัญชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพื่อเข้ าบัญชีกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้
ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้อ
อื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทํา
การของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
(2) ในกรณี ที่ เงินโอน คําสัง่ หักบัญชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อเช็คธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อ
เช็คธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัท
จัดการจะยกเลิกคําสัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จดั ตัง้
โดยบริษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระด้ วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ
ลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
14.3.2 ATM
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชี
เงินฝากในจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัท
จัดการเปิ ดขึ ้น
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14.3.3 TELE-BANK
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะ
ดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อ
หรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.4 ไปรษณีย์
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ระบุไว้ ในคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารหรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้ องขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชี
สัง่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.5 INTERNET
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชี
เงินฝากเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อ
หรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ
ไว้ ใ น “หนังสือยินยอมให้ หักบัญ ชี เงิ นฝาก หรื อ บัญชี บัตรเครดิตเพื่อซื อ้ หน่วยลงทุน และใบคํา สั่งซื อ้ หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า” เท่านันเพื
้ ่อซื ้อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่
บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการให้ มีการหักบัญชีเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี ใดๆ หรื อในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ทงหมด
ั้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั ร
เครดิตตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุใน “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั ร
เครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณี บญ
ั ชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออก
จากบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีบตั รเครดิตเป็ นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการใช้
บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชีบตั รเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว
ทันที โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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14.3.7 บัตรเครดิต
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินใน
บัญชีบตั รเครดิตเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง
บัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
14.3.8 การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ ( Bill Payment ) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในข้ อ 14.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัท
จัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่า
บริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
14.4

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตาม
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
ข้ อ 19 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็
ขายหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่
ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื ้อเต็มจํานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
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บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ น
แต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
14.5

การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืน
เงินชําระค่าซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ในใบคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนัน้
14.6

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรื อปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
14.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื อ
อาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อ
้ ้บริ ษัทจัดการจะแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขาย
ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม ทังนี
หน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัท
จัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
( 2 ) กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุน
้ เ้ พื่อเป็ นการ
รวม โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
( 3 ) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดที่ซื ้อหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
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14.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทจัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชี
้
ให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารตามข้ อ 13.7 ทังหมด
14.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันทําการในเวลาทํา
การของธนาคารพาณิชย์ไทย สําหรับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์
และอินเตอร์ เน็ต ที่บริ ษัทจัดการได้ รับภายหลังเวลาทําการของวันทําการซื ้อขายใด หรื อวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึง่ จะ
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริ ษัท
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนันเป็
จัด การจะกํ า หนดวัน เริ่ มทํ า การขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันถัดจากวันจดทะเบี ยนกองทุนเปิ ดกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป

15 การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
บริ ษัทจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
้ วนั ถัดจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
เพื่อจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่
แรก ทังนี
้ ้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ น
หลักประกันมิได้ ซึ่งบริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรื อการจํานําหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
( 2 ) กรณีมีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทําการถัด
จากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยัน
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
จํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อดังกล่าวทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
ทังนี
้ ้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ น
หลักประกันมิได้ ซึ่งบริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรื อการจํานําหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ
และ/หรื อขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
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หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั
และถูกต้ อง
( 4 ) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วงข้ อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
( 5 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนประจําปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานในการขอยกเว้ นภาษี สําหรับปี ภาษี นนๆ
ั ้ ภายใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นปี ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนร้ องขอเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
( 6 ) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และตัวแทนสนับสนุน และ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ กบั ผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่พร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มให้ บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
( 7 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนของท่านบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนํา
ั ้ วนั ทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วย
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่
บันทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
( 8 ) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยที่มีสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนแล้ ว

16 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
16.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : บริ ษัทจัดการ, ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน,
INTERNER และหักบัญชี
16.2 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

TELE-BANK,

: กรณีปกติ

16.3 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน
: ทุกวันทําการ
บริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ในแต่ละสิน้ วันทําการที่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการ
คํ า นวณราคารั บ ซื อ้ คื น โดยมูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
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16.3.1

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

16.3.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในการรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น จะดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังส่
้ งมอบ
เอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ ใน 2 วิธี ดังนี ้
( 2.1 ) กรณีระบุเป็ นจํานวนหน่วยลงทุน
ผู้ขายคืนสามารถระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนตังแต่
้ 1 หน่วยขึ ้นไป เว้ นแต่จํานวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่
ถึง 1 หน่วย ให้ ทําการขายคืนได้ ทงจํ
ั ้ านวนตามจํานวนที่เหลืออยูน่ นั ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
( 2.2 ) กรณีระบุเป็ นจํานวนเงิน
ผู้ข ายคื น สามารถระบุจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ต้ อ งการขายคื น ตัง้ แต่ 1 บาทขึ น้ ไป (จํ า นวนเงิ น ดัง กล่ า วได้ ร วม
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว) เว้ นแต่จํานวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ ทําการขาย
คืนได้ ทงจํ
ั ้ านวนตามจํานวนที่เหลืออยูน่ นั ้
ในกรณี ที่ผ้ ูขายคืนระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วย
้
่ปรากฏอยู่ในรายการที่
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ( ถ้ ามี ) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ขายคืนไว้ เป็ นหลักฐาน
( 3 ) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 19 , 20
( 4 ) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื อ้ คืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ้ ขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 19 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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( 5 ) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืน พร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับ
ภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ขู ายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้
วันถัดจากวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
( 6 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัท จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซือ้ คืน และบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนยังไม่สามารถรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ ขายคืนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทําการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก
บริษัทจัดการ
16.3.1.2

ATM

บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัท
จัดการกําหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
16.3.1.3

TELE-BANK

บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื อ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไป
ในภายหน้ าซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
16.3.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิ ดให้ บริการ
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16.3.1.5

INTERNET

บริษัทจัดการสามารถรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกําหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรั บและผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
16.3.1.6

หักบัญชี

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
(1) สําหรับผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ซื ้อครัง้ แรก และขายคืนหน่วยลงทุนเมื่ออายุไม่
น้ อยกว่า 55 ปี หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทพุ พลภาพ หรื อตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุน สามารถที่จะระบุวนั ที่ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนต้ องการขายคืนล่วงหน้ าโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งจะต้ องไม่น้อยกว่า
1,000 บาท และจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท เป็ นรายเดือน
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริการนี ้จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าและนําส่งให้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ต้องการให้ คําสัง่ ขายหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ ามีผลบังคับใช้
( 3 ) บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามใบคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุ
ในทุกๆ วันที่ 25 ของเดือนที่ถึงกําหนด และหากวันที่ดงั กล่าวเป็ นวันหยุดทําการ บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการก่อนหน้ า และในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) น้ อยกว่าจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ให้ ทําการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และจะถือว่าคําสัง่ ขายหน่วย ลงทุน
้ ้นสุดลง
ล่วงหน้ าของผู้ถือหน่วยลงทุนนันสิ
( 4 ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการยกเลิก “คําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอก “คําขอ
ยกเลิกการใช้ บริ การคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” และนําส่งให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ต้องการให้ “คําสัง่ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” มีผลยกเลิก
16.3.1.7

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนํ าเสนอวิธีการรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไข
โครงการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
16.3.2 การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วย
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทําการนับตังแต่
ลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 18
16.3.3 วันและเวลาที่ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ในเวลาทําการจนถึงเวลา 14.00 น. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเริ่ ม
เปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทุนเปิ ดกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้ รับผลกระทบ
จากการที่ได้ รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้ หรื อกรณีอื่นใดที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ า

: ไม่ต้องแจ้ ง

17 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
17.1

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

17.1.1 การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
ของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กําหนด การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุน
เปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
จากกองทุน เปิ ดต้ น ทาง เพื่ อ นํ า ไปชํ า ระค่ า ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน กองทุน เปิ ดปลายทาง โดยบริ ษั ท จัด การจะยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ก่อนหน้ าที่แจ้ งทํารายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
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17.1.2 การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
( 1 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง ( Switch out )
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด การสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทางเพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยสามารถทําการสับเปลี่ยนได้ ด้วย
ตนเองโดยตรงที่บริ ษัทจัดการเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตรา
ร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ าที่แจ้ งทํารายการสับเปลี่ยน
( 2 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง (Switch in)
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) บริ ษัท
จัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ าที่แจ้ งทํารายการ
สับเปลี่ยน โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) หยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุด
รับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้ อมทังลงประกาศในหนั
้
งสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(2) จะดํ าเนินการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนในกรณี ที่ได้ รับการชํ าระค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
17.1.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
(ถ้ ามี) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการได้ โดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือชีช้ วนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของ บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี)

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

37

ทังนี
้ ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง
และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง
17.2

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

(1) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึง
ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนตังแต่
เวลา 14.00 น. หากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคําสัง่ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลัง
เวลาดังกล่าวให้ ถือเป็ นการทํารายการในวันถัดไป
(2) การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่น
2.1 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง โดยตรงที่บริ ษัทจัดการเท่านัน้ และสามารถแจ้ ง
ดํ า เนิ น การได้ ทุกวัน และเวลาทํ า การของบริ ษั ท จัด การจนถึง เวลา 14.00 น. หากบริ ษั ท จัด การได้ รั บ คํ า สั่ง การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าเป็ นการทํารายการในวันถัดไป
2.2 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง โดยตรงที่บริ ษัทจัดการเท่านัน้ และสามารถแจ้ ง
ดําเนินการได้ ทกุ วันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ผู้ถือหน่วยสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง
เวลา 14.00 น. ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
17.3

ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
( 1 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทําการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
( 2 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
(2.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ การกําหนดราคา
ขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันทําการก่อนหน้ าวันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่อยู่ภายใต้ การบริ หาร ของบริ ษัทจัดการอื่น การ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทําการที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วย
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ อง
ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
17.4

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสับ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ในข้ อ 23 เรื่ อ ง
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
17.5

วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
( 1 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 2 ) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทางเท่านัน้
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมแนบเอกสารหนังสือ
รับรองสิทธิ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการอื่นใช้ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงิน หรื อจํานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดที
้
่ปรากฏอยูใ่ นรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
( 4 ) ในกรณี การสับเปลี่ ยนการถื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่ว ยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางจะได้ รับการยกเว้ น
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
ข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตํ
( 5 ) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
( 5.1 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ น
ทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวันทําการถัดจากวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิ ดต้ นทางมีผล และจะ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
( 5.2 ) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 17.3 ในวันทําการถัดจากวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดปลายทางมีผล
( 6 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
( 7 ) ในกรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องมา
ดําเนินการด้ วยตนเองโดยตรงที่บริษัทจัดการเท่านัน้
17.6

การชําระเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นให้ แก่กองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุน หรื อบริ ษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชี พดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
บริษัทจัดการรับคําสัง่ เปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว
17.7

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนํ าเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไข
โครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

18 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อน
ได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจากวันที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณี ตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษั ท จัด การอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
้ ต่อไป

19 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคํ าสั่งซื อ้ คํ าสัง่ ขายคื นหรื อคํ าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับ คําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อประกาศการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการ
ซื ้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่
ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดํ าเนิ นการของกองทุนเปิ ดนัน้ ให้ สํ า นักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซือ้ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1)
หรื อ (2) เกินหนึ่งวันทําการบริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ณ วัน ทํ า การสุด ท้ ายก่ อ นวัน รายงานนั น้ ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมทัง้ แจ้ งการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่
สามารถกระทําได้ ด้วย
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซือ้ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคํา
ร้ อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ทังนี
สัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20 การหยุดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจํ าเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21 การชําระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่
ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการ
อาจชํ า ระค่า ขายคื นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรั พ ย์ ห รื อทรั พย์ สิน อื่นได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธีการดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์อื่นที่จะนํามาชําระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้ กบั
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ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คํานวณในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ
วันทําการซื ้อ-ขายหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินที่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 1 ให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วน
ต่างให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทําการใดถัดจากวันนัน้
2.2 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่ามากกว่าจํานวนเงินที่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 1 ให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กับกองทุนภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
3. กรณีที่มีผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเป็ นผู้จดั สรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนันให้
้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินให้ กบั ผู้ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อ
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมหรื อยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้ อ 2.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วน
ต่างดังกล่าวให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ อยที่สดุ ก่อนตามลําดับ

22 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี)
22.1 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
22.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัท
จัดการเป็ นนายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงินตอบแทนอื่นใดตามอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ "ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน" ตามอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
( 2 ) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับ
ความอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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22.1.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาที่กําหนดไว้ ในรายละเอียดของโครงการ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
(2) สัง่ ให้ โอน สัง่ ให้ เปลี่ยนแปลง สัง่ ให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จําเป็ น เพื่อรักษา
ไว้ ซงึ่ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(5) จัด ให้ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี ข องกองทุน รวมซึ่ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า ม โดยถื อ ตามข้ อ กํ า หนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรื อเลิก
กองทุนรวม
(7) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีจดั การเกี่ยวกับการเพิ่มวัน
เวลาทําการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
(10) จัดให้ มีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กองทุนรวมซึ่งมีคณ
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สัง่ จ่ายค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้
สัง่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ
(13) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมซึง่ ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการกองทุนรวมที่กําหนดไว้ ในโครงการให้ มีการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ทังนี
้ ภ้ ายใน 15 วัน
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

44

นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลง
(17) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่นไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(19) จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดงั กล่าวฝาก
ไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้ นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงินพร้ อมใบกํากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นประจําทุกสิ ้นสุดไตรมาสตามปี ปฏิทิน และจัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(22) ไม่ก้ ยู ืมเงินในนามของกองทุนรวม หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ้ชวนกองทุนรวมใหม่ทกุ รอบปี บัญชี รายงานทุกรอบปี บัญชีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน
ของรอบปี บัญชี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับประกาศที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทําการ
ทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ฯลฯ ที่ใช้ ในการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้ เมื่อร้ องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย ลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
และราคาสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(25) ยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ใน
กรณีที่มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเพิ่มเติม โดยบริ ษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที่จดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึง่ บริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(28) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวม และเก็บรักษาเป็ นเวลาไม่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
น้ อยกว่า 10 ปี นับตังแต่
(29) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุถงึ ซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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22.2

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

22.2.1 สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

้ ้ ด ูแ ล
สําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาจัดตังผู

( 2 ) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
( 3 ) ฟ้องร้ องบริ ษัทจัดการแทนและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้
หัวข้ อ“หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์”
22.2.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ พร้ อมทัง้ ดูแลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
รวม
( 3 ) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามคําสัง่ ของบริ ษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้ องแล้ ว ตลอดจนรับชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
( 4 ) จัดทํ าบัญชี แสดงการรั บจ่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวม และรั บรองความถูกต้ องของทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ที่รับฝากไว้
( 5 ) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
( 6 ) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์ การรับเงินปั น
ผล การรับดอกเบี ้ย การรับสิทธิในการสัง่ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์
อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้ รับ รวมทังดํ
้ าเนินการรับหรื อจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ สิทธิใน
การประชุมผู้ถือหุ้นแทนกองทุนรวม
( 7 ) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกําลังอยู่ในระหว่างทํา
การปิ ดโอนในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
( 8 ) จัดทํารายงานดังต่อไปนี ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้ บริษัทจัดการ
( 1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคารพร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ ้นวัน และคํานวณ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
( 2 ) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์พร้ อมคํานวณดอกเบี ้ยค้ างรับ
( 3 ) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์
( 4 ) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
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( 5 ) รายงานเงินปั นผลค้ างรับของกองทุนรวม
( 9 ) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
จากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ คํานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(10) รับรองรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง และรายงานการ ชดเชยราคาในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11)
ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที่เป็ น
ธรรม ในกรณี ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้ มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะ
คํานวณมูลค่า หรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ นอกจากที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการ และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครัง้ ที่บริ ษัท
จัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เมื่อเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
อย่างสมเหตุสมผล
(13) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(14)
ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่ จะรั บ ชํ าระค่าขายคื นหน่ว ยลงทุนเป็ น
หลักทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น แทนเงิ น บริ ษั ท จัดการอาจชํ า ระค่า ขายคื น หน่วยลงทุน ดังกล่า วเป็ นหลักทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สนิ อื่นได้
(15) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้
จัดหาในการจัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัท
จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(16) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจน
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
(17)
แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
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(18) ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
้
หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ เ้ พื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้ เรี ยกร้ อง
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(19) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ วหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชําระบัญชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชําระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
( 1 ) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
( 2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ําระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ใน
กรณีที่ผ้ ชู ําระบัญชีกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการตามมาตราดังกล่าวจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
22.3

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน :

22.3.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
( 2 ) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามข้ อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
22.3.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 1 ) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญของกองทุนรวม ใบคําขอเปิ ดบัญชี ใบคําสัง่ ซื ้อ ใบคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน หรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่าย หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
( 2 ) จัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
( 3 ) รับเอกสารการสัง่ ซื ้อหรื อใบคําขอเปิ ดบัญชี หรื อใบคําสัง่ ซื ้อ หรื อใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อใบคําสัง่
สับเปลี่ยน หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม
( 4 ) ตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของการกรอกคําขอเปิ ดบัญชี เอกสารการสัง่ ซื ้อ ใบคําสัง่ ซื ้อ หรื อใบ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อใบคําสัง่ สับเปลี่ยน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
าถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริง
( 5 ) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิ ดบัญชีทงหมดว่
ั้
( 6 ) รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ และชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
( 7 ) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุนและรหัสประจําตัว (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคําขอใช้ บริ การ
กองทุนรวมกับบริษัทจัดการ
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( 8 ) คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
( 9 ) ให้ ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและเอกสารอันจําเป็ น รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการแจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อมีเหตุจําเป็ นอื่นใด
( 10 ) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
22.4 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหน่าย : ไม่มี
22.5 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
22.6 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ : ไม่มี
22.7 สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง
Country Fund) : ไม่มี

23 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน และกองทุนรวม
23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ยกเว้ น
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเรี ยกเก็บ ค่า ธรรมเนี ยม ใน
อัตราไม่เกิน ร้ อยละ 0.25 ของมูลค่า หน่ว ยลงทุนของวัน ทํ าการ
ก่ อ นหน้ าที่ แ จ้ งทํ า รายการสับ เปลี่ ย น โดยจะแจ้ งวัน ที่ เ ริ่ ม คิ ด
ค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

: ยกเว้ น
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเรี ยกเก็บ ค่า ธรรมเนี ยม ใน
อัตราไม่เกิน ร้ อยละ 0.25 ของมูลค่า หน่ว ยลงทุนของวัน ทํ าการ
ก่ อ นหน้ าที่ แ จ้ งทํ า รายการสับ เปลี่ ย น โดยจะแจ้ งวัน ที่ เ ริ่ ม คิ ด
ค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง

: อัตราไม่เกิน ร้ อยละ 0.25 ของมูลค่า หน่ว ยลงทุนของวัน ทําการ
ก่อนหน้ าที่แจ้ งทํารายการสับเปลี่ยน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ภายใต้ การบริ ห ารของบริ ษั ท จั ด การ บริ ษั ท จั ด การจะยกเว้ น
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ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว และขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทํ าการก่อนหน้ าที่ แจ้ งทํ ารายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้ ง
วันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนี ยมให้ ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนทราบล่วงหน้ า ไม่
น้ อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1
ฉบับ
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง

: ยกเว้ น
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ
ก่อนหน้ าที่แจ้ งทํารายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้ งวันที่เริ่มคิด
ค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ : ไม่มี
ในหน่วยลงทุน
ค่ า ปรั บ กรณี ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ น : ไม่มี
ระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ
อื่นๆ ระบุ :
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือ
จากกรณีปกติที่บริษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกราย
ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเงินปั นผล (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรวมทังค่
้ าสมุดเช็คชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่สงั่ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที่จะชําระคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนันๆ
้
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ บริ การเสริ มของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้ บริ การบัตร ATM
การใช้ บริการทางโทรศัพท์
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะบวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี)
23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

: ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
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ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี

: ไม่เกินร้ อยละ 0.1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

: ไม่เกินร้ อยละ 0.1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

: ไม่มี

อื่นๆ ระบุ :
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น จะบวกภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ างต้ นเป็ นรายวัน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
เป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายในเวลาห้ าวันทําการแรกของเดือนถัดไป
หลังจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในสัปดาห์สดุ ท้ ายของแต่ละเดือน
- ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จ่ายจริง
( 1 ) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่าย
ด้ านการตลาด การเผยแพร่ ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํา
กองทุนรวม ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
( 2 ) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหม่ทกุ รอบปี บัญชี ค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่า
จัดส่งรายงานประจําปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี หรื อหนังสือบอกกล่าวรายงาน และ
จดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง
( 3 ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการ การลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า
สมุดเช็ค ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
( 4 ) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทํารายการของกองทุนรวม
( 5 ) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรื อขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
( 6 ) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ ยวข้ องในการจัดการ
กองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดี เพื่อการรั บชํ าระหนี ใ้ ดๆ ของ
กองทุนรวม
( 7 ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อ
เรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อ
ได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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( 8 ) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการข้ างต้ น (1) – (8) จะบวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี)
หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
หมายเหตุ :
อัตราขันสู
้ งของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่สามารถประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม จะอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.45 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตัดค่าใช้ จ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริ งและในทางบัญชี จะทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่าย
เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ไม่เกิน 5 ปี หรื อจะตัดจ่ายในงวดเดียวโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที่บริ ษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย บริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
( 3 ) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัด การตามอัต ราร้ อยละของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นแปลงการจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็ นแบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียม
การจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าร้ อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลา
ที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเปลี่ยนแปลง

หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

52

24 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขาย หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้น
วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุให้ บริ ษัทจัดการต้ องยกเลิกกองทุนรวม บริ ษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎเหตุ
ดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทําผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม
(NAV Center) หรื อช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ

53

ภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะ
จัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้
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ถูกต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุน
้ หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
้ าเนา
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวพร้ อมทังสํ
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัท
จัด การจะไม่ ส่ ง รายงานมาตรการป้ องกัน ให้ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จ ะส่ ง สํ า เนาเอกสารที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
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(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่ อ
ชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจํ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรั พย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง
หนึ่งร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับ
แต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้

25 รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี

: 31 สิงหาคม ของทุกปี

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก

: 31 สิงหาคม 2546

26 การกําหนดเวลา และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
ไม่มี

27 สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ 16
27.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนันบริ
้ ษัทจัดการหรื อ
นายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดการทําการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ดได้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ 28
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
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จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
27.5 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ ้นสุดลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อ 29, 30
และ 31
27.6 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

28 วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
28.1 บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถื อ ว่า ได้ รับ ความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ ภายใต้ เงื่ อ นไขและวิธี ก าร
ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่เพิ่มขึน้ ของเงินทุนโครงการได้ ต่อเมื่อได้ มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ ว
(2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทําให้ มลู ค่าทังหมดของหน่
้
วยลงทุนที่เพิ่มมีมลู ค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้ องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นๆ
28.2 หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทําตามมติเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีจดั การกองทุนรวมได้ กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่
ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วแต่กรณี
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28.3 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการ กองทุนรวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหน่วยลงทุน รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
28.4 การแก้ ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการ
ขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้

29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
29.1 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
29.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี ้
(1 ) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2 ) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50
ล้ านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3 ) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
29.3 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องด
เว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
29.4 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
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30 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
30.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ า
1. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อน
วันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการ และ
2. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการ และกระทําการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
3. จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถามให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
30.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ า
(ก) ยุติการรับคําสัง่ ซื ้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทําการที่ปรากฎเหตุตาม 29.2
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ น
หนังสือให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตาม 29.2
้ วนั ทําการที่
(ค) จําหน่ายหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
ปรากฏเหตุตาม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
้ วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตาม 29.2 และเมื่อได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิก
นับตังแต่
กองทุนรวมนัน้
เมื่อได้ ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดําเนินการตาม
(ค) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

31 การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทําหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
รวมทังทํ
้ าการอย่างอื่นตามแต่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหัก
จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวมและผู้ชํ า ระบัญ ชี จะดํ า เนิ น การเฉลี่ ย เงิ น คื น ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ตามมูล ค่า
ทรัพย์สินสุทธิ เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถื ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชําระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32 ข้ อกําหนดอื่นๆ
32.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
32.2 สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิ และหน้ าที่เกี่ยวกับภาษี ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิ บดี
กรมสรรพากร และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ดังต่อไปนี ้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ จากคู่มือภาษี เกี่ยวกับ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับ
กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544
(จ) กฎหมายภาษี อากรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่จะมีขึ ้นในอนาคต
32.3 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้
บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้ กองทุน
ได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่
อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงาน
รอบปี บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
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32.4 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
1. การถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึ่งในสามของ
้
นรวม
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2. การถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรอื่นใดให้ ผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุน
เกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้ สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสําคัญ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมีสาระสําคัญ
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปั น
ผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
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2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 2
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จํากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั น
ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
32.5 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้ องได้ รับ
มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ
ขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่
ได้ รับผลกระทบเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
32.6 การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมมี หน้ าที่ จั ดให้ มี ทะเบี ยนผู้ถื อหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ที่ ออกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
้
สิทธิ หรื อการ
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
จํากัดสิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดใน
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โครงการหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
32.7 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุ่ม
ยูโอบี อาทิเช่น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 32.9 หรื อใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจาก
พันธะผูกพันหรื อกฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทํา
ธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ
32.8 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับ
ต้ องเสี ยภาษี ให้ กับประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติ บุคคล สัญชาติ อเมริ กัน ผู้ซึ่งมี ถิ่ นที่ อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และบุคคล
ที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มี
อยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบัน
การเงิน) ทังนี
้ ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอ
เปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
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รายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริ ษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น
บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
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