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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ส่วนข้อมลูโครงการ 

 



 

กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (11) 2 
 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนสว่นขอ้มูลโครงการ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุน้ระยะยาว  

 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

 

มูลคา่โครงการ 

2,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย 

 

 

 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ระหวา่งวนัที่ 18 – 30 พฤศจกิายน 2559 

 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 

 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2559 
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สารบญั 
      หน้า   
 

คําจํากดัความ 1 

1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม : 7 

2.   จํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท                                                                       
ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย: 8 

3.   วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ 10                   
ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอตัราสว่น                          
การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

4.   การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : 29 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 30 

6.   การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 35 

7.   การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ: 41 

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 46 

9.   การชําระคา่รับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน : 51 

10.   การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 52 

11.   การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ : 52 

12.   การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 54 

13.   เง่ือนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 54 

14.   การจ่ายเงินปันผล : 55 

15.   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 55 

16.   วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ      60                           
และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

17.   ช่ือผู้ เก่ียวข้อง : 60 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวม: 65 

19.   การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ: 65 

20.   ข้อกําหนดอ่ืน ๆ : 66 

21.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม: 69 
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คาํจาํกัดความ 
 
 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน  คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

คาํศัพท์      คาํอธิบายศัพท์ 

กองทุน  กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
  
กองทุนรวมเปิด  กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
กองทุน infra  รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพืน้ฐานของ
  ประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ 

1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง
เดียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ 
ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปอ่ืนใด 

 
กองทุน LTF  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
 
กองทุน property  กองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด   

อยา่งหนึง่ดงันี ้

  1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

  2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 

  3.  foreign REIT 
 
กจิการ  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์

ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 
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แก้ไขราคาย้อนหลัง  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ี

มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

 
กลุ่มกจิการ  บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพกําหนด

เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 
การลดความเส่ียง  การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคู่สญัญา
  ใน derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
 1.  ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
 2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
 3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ี
 ต้องการลดความเส่ียง 
 4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
โครงการ  โครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
 
คาํเสนอซือ้  คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้อง

ปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่า  ทรัพย์สนิดงันี ้
เงนิฝาก 1.  เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสาร
 อ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
 2 .   สลากออมทรัพย์ ท่ีออกตามกฎหมายว่ าด้ วยธนาคารเ พ่ือ
 การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร ออมสิน 
 (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสนิพิเศษ) 
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คาํศัพท์  คาํอธิบายศัพท์ 
 
ตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  ตลาดรองท่ีจัดตัง้ขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น

แหลง่เงินทนุ ระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน  ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 
 
ตราสารภาครัฐไทย  ตราสารดงันี ้
 1. ตัว๋เงินคลงั   
 2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
 3 .  พันธบัตร  ตั๋วแลกเ งิน  ตั๋วสัญญาใช้ เ งิน  ศุกูก  หรือหุ้ นกู้  ท่ี
 กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผกูพนั 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
บริษัทจัดการ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
บริษัทจดทะเบียน  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการ

ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทย่อย  บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
  โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้
  หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏใน
  บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 
 
ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนด
  ให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 
 
ผู้มีภาระผูกพัน  ผู้ ท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะ        
  ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัแล้วแต่
  กรณี 
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คาํศัพท์  คาํอธิบายศัพท์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน  มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
วันทาํการ  ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คืน 
 
วันทาํการซือ้ขาย วนัทําการของบริษัทจัดการซึ่งเป็นวนัท่ีสามารถขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
 ลงทนุได้ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
สมาคม  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียน

กับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

 
สาํนักงาน  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน

การเงิน 
 
หน่วยลงทุน  หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
 
หุ้นกู้ระยะสัน้  หุ้นกู้ ท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  
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คาํศัพท์  คาํอธิบายศัพท์ 
 
Benchmark  ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการ 
  เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ 
  กองทนุนัน้ 
 
credit rating  อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทําโดย Credit Rating Agency ซึง่เป็นการ
  ประเมินความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 
CRA  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับ
  ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ท่ีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
  ภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 แหง่ประกาศ ท่ี ทน.87/2558 
 
counterparty limit  อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 
concentration limit  อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ 
 
derivatives  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 
derivatives on   derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
organized exchange  

 
group limit  อตัราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วน
  การลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาคํานวณรวมกนั 
 
GMS  ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion) 
  ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
  ลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม
  และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
investment grade  credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  
 
international scale  มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่าง
  ประเทศ 
 
issue rating  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
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คาํศัพท์  คาํอธิบายศัพท์ 
 
issuer rating  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
 
NAV  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
 
OTC derivatives  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 

organized market  ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจา
  ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได้รวมทัง้ให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
  ตราสารนัน้ 
 
product limit  อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 
single entity limit  อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ  

  คูส่ญัญา 
 
SIP  Specific Investment Products 
 
Underlying  สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป หุน้ระยะยาว  

 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี173/27-30, 32-33 
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :   กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  
 
1.2  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :   United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund 
 
1.3  ช่ือยอ่  :   UTSME-LTF 
 
1.4  ประเภทโครงการ  :   กองทนุเปิด  
 
1.5  ประเภทการขาย  :   ขายหลายครัง้  
 
1.6  การกําหนดอายโุครงการ  :   ไมกํ่าหนด  
 
1.7  อายโุครงการ  :  -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา)  :  -  
 
1.9  เง่ือนไข (อายโุครงการ)  :   
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อ
การจดัตัง้กองทนุได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การยกเลกิการจดัตัง้กองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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(2) เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใด
เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

(3) ผู้ลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุและได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในคูมื่อการลงทนุเทา่นัน้ จงึเป็นผู้ มีสิทธินําเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไป
ขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการย่ืนขอยกเว้นภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องคํานึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไข 
ท่ีกรมสรรพากรกําหนด โดยหากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีและจะต้องชําระคืนเงินภาษีท่ีได้รับลดหยอ่นและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร 

(4) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในปัจจุบนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เพ่ือมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าใจผิด บริษัทจดัการจะดําเนินการ
เปล่ียนช่ือกองทนุ โดยถือว่าการเปล่ียนช่ือกองทนุนี ้ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และให้ถือว่ากองทนุดงักล่าวเป็น
กองทนุรวมทัว่ไป ประเภทกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
  
1.10  ลกัษณะโครงการ  :   กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่

เสนอขาย: 

2.1  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  2,000,000,000 บาท  
 
2.2  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ)  :   

(1)  ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2)  เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่นใด
เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
 
2.3  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10 บาท  
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2.4  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  200,000,000 หน่วย  
 
2.5  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   :  2,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.9  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.10  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.11  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.12  รายละเอียดเพิ่มเติม  :   

- ทัง้นี ้มูลค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมูลค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และ/หรือ มลูค่า
ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั ก่อนวนัดําเนินการดงักลา่ว ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับรายการขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ได้  ในกรณีซือ้หน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซือ้หน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการพิจารณารับรายการขัน้ต่ําของการ
สัง่ซือ้ต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางเวป็ไซต์ของของบริษัทจดัการ 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 

  
3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป โดยจะนําเงินทนุสว่นใหญ่ท่ีระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีปัจจยัพืน้ฐานดีและมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสงูทัง้
ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของกําไรส่วนเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุ
บางส่วนจะลงทนุในตราสารการเงินต่างๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสงูสม่ําเสมอ รวมทัง้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขโครงการเป็นกองทนุรวมทัว่ไป และเปลี่ยนชื่อกองทนุ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
3.2.  ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ  :   ตราสารทนุ 
 
3.3.  ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ                        :  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
 
3.4.  ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ :  กองทนุท่ีลงทนุแบบไมมี่ความเส่ียงตา่งประเทศ  
 
3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี)  :  กองทุนอาจกู้ ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

ธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  :  ลงทนุ 

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

 มีนโยบายการลงทนุใน derivatives   :  แบบไมซ่บัซ้อน 
 

3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :  Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 0.00 
 
3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  :  ไมล่งทนุ 
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3.8.  กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style)  :     มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 
  (Active Management) 
 
3.9 ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI Index) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจน
ถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั คําอธิบายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักลา่วผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ผา่นการประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11.  รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

รายละเอียดท่ีเก่ียวกับนโยบายการลงทุน  

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลการดําเนินงานท่ีดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู ทัง้นี ้กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้น
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สําหรับเงินลงทนุส่วนที่เหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารทนุนอกเหนือจากท่ี
กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก และ/หรือในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มี
ลกัษณะท่ีทําให้กองทนุมี Net Exposure ในตราสารทนุหรือหุ้น โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ สําหรับกองทนุนีใ้ห้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ท่ีมี Market 
Cap ท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัท่ี
กองทนุลงทนุ ทัง้นี ้หากตอ่มามลูคา่ตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็เติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นสว่นหนึง่ในการ
คํานวนดชันี SET50 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบาย
การลงทุนของกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการกําหนดความหมายของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ซึง่รวมถึงการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น 
การทําสวอป และ / หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้และ / หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) 

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออกตราสาร 
(Unrated Securities) และ/หรือตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด   

ทัง้นี ้การดํารงอตัราส่วนการลงทุนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัก่อนวนั
เลกิโครงการ  
 
3.12  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ     :   ไมมี่ 
 
3.13  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :   

3.13.1   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้
เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1.  ประเภทของตราสาร 

1.1   ตราสารทนุ 

(1)   หุ้น 
(2)   ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น (share warrants) 
(3)   ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 
(4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
(5)   ตราสารทนุอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารทนุตาม (1) – (4) ตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
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1.2   ตราสารหนี ้
(1)   พนัธบตัร 
(2)   ตัว๋เงินคลงั 
(3)   หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
(4)   ตัว๋แลกเงิน 
(5)   ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
(6)   ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  
(7)   ใบแสดงสทิธิในประโยชน์ท่ีมี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
(8)   ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

 
1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
 
1.4 ตราสาร Basel III 
 
1.5 ศกุกู 
 
1.6 ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
 
1.7 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงัหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานอง
เดียวกบัข้อ 1.1 ถงึข้อ 1.6 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
2.  คุณสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
 
2.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือ แต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืน 
ผู้ออกตราสารได้) 
 
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยข้อมลูดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งจดัทํา
ตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1  มีคณุสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 
ข้อ 2.1 - 2.3  

2.  ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบั
การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําท่ีลงทนุในทองคําแทง่)  

2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวม (investing fund) สามารถลงทนุได้ 

2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทนุรวม (Investing fund) นัน้ 

2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวม (Investing fund) นัน้ 

2.4  มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม (Investing fund) นัน้ 
 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

(2)  ธนาคารออมสนิ  

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

(9)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(10)  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม (1) – (9) 
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ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.  คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท่ี้สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
1.2  บริษัทเงินทนุ 
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4  บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.5  บริษัทประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.8  นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทย  

2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ท่ีถงึกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

2.4  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและ
อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
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2.6  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือ ท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือ
และอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพย์สนิอ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
 
4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการต้องปฏิบติัสําหรับการลงทนุใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2  ห้ามนําหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี ้

4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการ
ดงันี ้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           

ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาท่ีกองทนุชําระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 

4.4  การดํารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

4.4.1  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้
คูส่ญัญาโอนกรรมสทิธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทนุ เพ่ือให้มลูคา่รวม
ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้และทรัพย์สินท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่าน้อยกว่า
มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่จํานวนใด
จะต่ํากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 
(counterparty risk) แล้วบริษัทจดัการจะไมดํ่าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
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4.5  การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดงันี ้

4.5.1  คํานวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 

4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมท่ีกองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญา
รายเดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้
หรือทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 

4.6  discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว 

 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1.  คู่สญัญา  ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าว
กระทําการในฐานะตวัแทนของผู้ ยืม ผู้ ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท่ี้สามารถประกอบธุรกิจ หรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL)  
1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.4  ธนาคารเพ่ือการนําเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
1.6  บริษัทเงินทนุ 
1.7  บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.8  บริษัทประกนัชีวิต 
1.9  กองทนุสว่นบคุคลรายใหญ่  
1.10  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
1.11  นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต กําหนดเพิ่มเติม 
 
2.  หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม  ต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
 
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงันี ้
3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนั
ดงันี ้ 

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
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3.1.3  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋
และเป็นตัว๋ท่ีถงึกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกูท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหนีท่ี้มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนงัสือคํา้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  

3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 
กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 

3.1.9  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน 
 
3.2  ดําเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอ่ืนซึง่จะมีผลให้บริษัทจดัการ 
สามารถบงัคบัชําระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 
 
3.3  ห้ามนําหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัชําระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง 
 
3.4  ดํารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนัมากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
 
3.5  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้

3.5.1  เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงินฝากหรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้

3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็น
ผู้ มีภาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึง
กําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้
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3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ี
ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
 
4.  ลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญา ให้ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives   

ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํา้มนัดิบ 

1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร ตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 

1.8  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ 
derivatives เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 
ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  
 
2.  เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ 

2.1  กรณีกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 
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2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1  เป็นดชันีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying 
หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

3.2.1  ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

3.2.1.1  ดชันีท่ีองค์ประกอบแตล่ะตวัมีนํา้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของนํา้หนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีท่ีองค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีนํา้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของนํา้หนกัทัง้หมด 

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอ่ืนต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
มาพิจารณา 

3.2.2  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 

3.2.3  ดชันีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้

3.2.3.1  เป็นดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 

3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีท่ีได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจดัการ  ทัง้นี ้หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการนัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
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3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคํานวณจากราคาปัจจุบนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใด
สนิค้าหนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้เหน็ได้วา่วิธีการคํานวณของผู้พฒันา
ดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้อง
ชําระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานกังาน
กําหนด 
 
5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทนุใน 
derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 
 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย
ของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมภายใน
วนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 
7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทา่นัน้ 
 
7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระ
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ผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่กําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมี
การชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation 
ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 
 
7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงท่ีมีลกัษณะดงันี ้

7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives นัน้
อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3  ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.13.2   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  ไมมี่ 
 
3.14   อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศ  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ 
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่  
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกนั  
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ดําเนินงานของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20%1 
 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4  เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่ 

 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  20% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
      benchmark + 5% 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  15%2 หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
       ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 
 
 
 
 
 
 

 

แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู 
6.4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.4  เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.5  ตราสาร Basel III ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.6  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ดงันี ้

6.7.1  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่ว
ออกจากการซือ้ขายใน SET  หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.7.2  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการ
จดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.7.1 
6.8  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

6.8.1  reverse repo 

6.8.2  OTC derivatives 
7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 

1 - ข้อ 6 (SIP) 
ไมเ่กิน 5% 

 

1, 2  หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน Derivatives on organized exchange ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั Single entity limit ของคูส่ญัญา 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ 
สงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุใน Derivatives on organized exchange ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั Group limit ของคูส่ญัญา 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ        
นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย์ 

1.3  บริษัทเงินทนุ 

1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ดําเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 
 

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี (หรือในรอบอายกุองทนุสําหรับกองทนุท่ีมี
อายโุครงการน้อยกวา่ 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุท่ีอายโุครงการหรือ
อายสุญัญาคงเหลือน้อยกวา่หรือเทา่กบั 6 เดือน  
ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุท่ีมีอายทุัง้โครงการหรืออายทุัง้
สญัญามากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี 
      
 
 
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุ 
      ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ 
      ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ 
      สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4 securities lending ไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

5.1  ตราสารท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET และใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
5.2  ตราสารท่ีไมไ่ด้ซือ้ขายอยูใ่นกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET และของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

5.3  ตราสารท่ีซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
ซึง่อยูร่ะหวา่งแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนตราสารดงักลา่วออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

5.4  ตราสารหนี ้หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ี
ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ แตไ่มร่วมตัว๋
แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี ้

6.1  hedging limit :  
       การเข้าทําธุรกรรม  
       derivatives ท่ีมี 
       วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
       การลดความเส่ียง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

6.2  non-hedging limit :  
       การเข้าทําธุรกรรม  
       derivatives ท่ีมิใช่ 
       เพ่ือการลดความเส่ียง 

global exposure limit OTC derivatives limit 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

 
 

ไมเ่กิน 25% ของ NAV 

(ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนท่ีมีการ
บริหารจัดการเพ่ือไม่ให้มีความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง เช่น ได้จัดให้มีข้อตกลงกับ
คูส่ญัญาในการล้างฐานะของสญัญาได้ทกุ

ขณะตามราคายติุธรรม (fair value)) 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ 

 
ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมี  
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนัน้อยกวา่ 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียง    
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
 

 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้ ภาครัฐไทย 
หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิรวม (total liability) ของผู้ออกรายนัน้ (ตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินลา่สดุ) 
 
หมายเหต:ุ มลูค่าหนีส้นิรวม (total liability) ไมใ่ห้นบัรวมรายการเจ้าหนีก้ารค้า 
รายได้รับลว่งหน้า คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และหนีส้ินของเจ้าหนีท่ี้มีความเก่ียวข้อง
กบับริษัท เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม ท่ีออกหน่วยนัน้  
เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทนุ
ท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมท่ี่มีขนาดเลก็ และมีการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ 
 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 25% ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก
หน่วยนัน้ 

 
ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สนิที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทนุมีคณุสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบติัในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 
90 วนั นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบติัระยะเวลา เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 

(3)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติั หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติัเปล่ียนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ
ในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคณุสมบติั แล้วแต่



  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  28 
 

กรณี และให้จดัส่งรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณี
ดงักลา่ว   
 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัทําการสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่
ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3 
(ข) 90 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักลา่ว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 

(4) เม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมลูเก่ียวกับช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุ แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสํานกังาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการ
แก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

(5) ในกรณีท่ีกองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ี
ลงทนุ (concentration limit) นอกจากการปฏิบติัตามส่วนท่ี 5 ข้อ 2  (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
ดงันีด้้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุ เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนั
จากสํานกังาน 
(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึง
หรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ 
 

3. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 

(2)  กรณีท่ีกองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น
สําคญัและต้องส่งรายงานเก่ียวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่
รายงานดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ
แทนได้ 

 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการ
ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลท่ีทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

 

2. ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัสว่น
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
ในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
 
4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  ไมมี่ 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ
ก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิดประกาศท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใด  ๆ
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
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เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป 
หุ้นระยะยาว   ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบใุนข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
5.2.2.2 INTERNET  

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลง
นามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศ
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
5.2.2.3 บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
5.2.2.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

-     เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
-     เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวธีิอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ได้จนถึงวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงิน
ฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.    
-   ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการ
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ 
เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 INTERNET 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
5.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.4 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ จนเป็น
ผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็น
บญัชีเดียวกบัที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของ
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โครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ตามวนัท่ีท่ีได้รับคําสัง่ซือ้พร้อม
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 
 
5.2.5.2 กรณีที่บริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หากเกิดกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุท่ีได้รับ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
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5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน
ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ทําให้หรือจะทําให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุหรือ
มีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.6.5 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ  
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ  
(ค) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(ข) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  
(ง) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:   

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
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6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วย
ลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือ 
ชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป  
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
กองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 
หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ 
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ 
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  



  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว  37 
 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือประเภท
ออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.   
 

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ี ผู้สัง่ซือ้
ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิก คําสัง่ซือ้
นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6.2.3.2 INTERNET 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
เงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) ด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิต ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ระบไุว้ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า (Regular Saving plan) และหนงัสือยินยอมขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิต”  
เทา่นัน้ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 

กรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าในเดือนนัน้และขอยกเลิกรายการซือ้หน่วยลงทุนของเดือนดงักล่าว  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า ในเดือนถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหักบัญชีเป็น
จํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกบริการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าและการหกับญัชีเงิน
ฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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6.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดที่มีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการ
จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกว่าทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อม
เงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระค่าซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูใ่นใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.2.6.1  กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
6.2.6.2  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
6.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน
ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
6.2.6.4  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ทําให้หรือจะทําให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดตามท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน
หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
6.2.6.5  กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนต่อไป โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนั
ทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน:  

7.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม   : ไมมี่  
   
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ           : แบบดลุพินิจของผู้ลงทนุ 
          
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม   : 

7.4.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ
ที่ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 
แล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
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โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวน
ทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และ
ข้อ 12 

(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหน่วย
ลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับ
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแตล่ะรายภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจาก
บริษัทจดัการ 
 
- INTERNET  

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
 7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง  

(3) สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการ
สัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4)  บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยถูก
ระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืน ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 15.00 น.  
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวนัทํารายการครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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หากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่การขายคืนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักล่าวให้ถือเป็น
การทํารายการในวนัทําการถดัไป 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  
การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการ
ชัว่คราว หรือถาวรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศกึษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือการลงทุน และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

อนึ่ง ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีหน้าท่ีต้องคืนภาษี  และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
7.9.2  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถาม
ข้อมลูส่วนบคุคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้
ถือหน่วยลงทนุ 
 
7.9.3  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ
จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
7.9.5  เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
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7.9.6  กรณีเปลี่ยนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง
ระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
7.9.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3)    กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือ
นําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.9.8  ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืน
หน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทํา
การโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได้ 
 
7.9.9 ในกรณีท่ีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุในวนัท่ีทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามคําสัง่ดงักล่าวเฉพาะในสว่นท่ีไม่เกิน
มูลค่าข้างต้น โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนท่ีไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทัง้นี  ้โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและ
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ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
8.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.1  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเท่านัน้ การสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถหกัจากเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่าง
กลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1)  การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตามที่บริษัทจดัการกําหนด ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการ
นําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
  
2)  การสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

( 1 )  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out )  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
ไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืนได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การ
ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
โครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวดงักล่าว (“กองทนุ
เปิดปลายทาง”) ตามท่ีระบไุว้ในคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุโดยขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ เพ่ือมาลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มีการจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่
บริษัทจดัการ โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกูหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า (ถ้ามี) และหกั
สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ามี) 
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3) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ กบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตลาดเงินและ/หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีช้วนและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้สามารถทําการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมายงักองทนุเปิดปลายทางได้จนถงึเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี) และหกัสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้
ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีก้ารสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และ
กองทนุเปิดปลายทาง 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนและ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีได้รับการชําระค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน
ของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั โดย
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

(2.1)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การกําหนดราคา
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือ
วา่ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2.2)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัทจดัการอ่ืน การกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ  ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 
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(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่ว 
และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

(4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้น
ทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 
ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(6) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างบริษัทจดัการกบับริษัทจดัการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องมาดําเนินการ
ด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
8.2.6 การชําระเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่นให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวดงักล่าวตามท่ี
ระบไุว้ในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการรับคําสัง่เปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีสมบรูณ์แล้ว 
 
8.2.7 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
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โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
9.  การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

ในกรณีท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะ
ดําเนินการตามวิธีการดงันี ้

9.1 บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูคา่ยติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
9.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2 กรณีท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นต่างระหว่างมลูคา่เป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ
จะกําหนดตอ่ไป  

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกั
ด้วยจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ  
 
9.3 กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
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10.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
วา่เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าวให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สัง่ซือ้คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)    บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   
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(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)    มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังาน 

(3)   หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
 
11.2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย
หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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(ก) รายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย
หรือรับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ 
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้  

 
13.  เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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14.  การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล      : ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล      : ไมมี่ 

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเฉล่ียทัง้ปี 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนัโดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็น
รายวนั และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็น
รายวนัและบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
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15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่จดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด 
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวมและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการขาย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บหรือไมก็่ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามคําสัง่หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวมเช่น 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

(3) คา่จดัทําและคา่จดัพิมพ์รายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนั และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการจัดทําขึน้ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(4) คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบั
กองทุนและค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการลงทุน และเอกสารท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของกองทนุ 
(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี 
ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืน แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึง่หลกัประกนัของสิทธิเรียกร้อง
อนัเกิดจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึารดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 
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(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร
หรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึง
คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและการชําระบญัชี 

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก global custodian สําหรับ
กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุเช็ค 
ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวมซึ่งรวมถึงภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุ
จะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมการทํารายการในตา่งประเทศ   

(20) คา่ธรรมเนียมผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  :   มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee)   :  มี 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน
ไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  มี 

(1) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี)    

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-
end Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย ส่วนต่างค่า
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
(2) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี)    

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-
end Fee) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัก่อนหน้าท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย 
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ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
(3) ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ       
บริษัทจดัการเอง 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า  :  อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก  :  อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  :  ไมมี่ 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee)  : ไมมี่ 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
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15.5  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  

(2)   กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3)   ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอัตราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงู
กว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบ
ล้านบาทโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 
16.  วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ :  ในประเทศ 
 
16.2  เง่ือนไขพิเศษ :  

16.2.1  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

 
16.2.2  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ 
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(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่า 
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทํา
การซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศข้างต้นต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
16.2.3  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุ
เพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2)  

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมเปิด 
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16.3  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูล
ดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้
ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจัดให้มีข้อมลูดงักล่าวด้วย
หรือไมก็่ได้ 
 
16.4  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง:  

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักลา่วมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของมลูคา่หรือราคาท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. คํานวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถงึวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง 

2. ดําเนินการดงันีเ้ฉพาะวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว 

(ก) จดัทํารายงานแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวม
พบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ี
คํานวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนั
ทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยรายงานดงักลา่วจะต้องมีสาระสําคญัดงันี ้

(1) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตท่ีุทําให้มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถกูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 

(ข) แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตามข้อ 2.(ก) 

(ค) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถทราบช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั 
เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
ตามข้อ 2.(ก) 
 

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักล่าวมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ี
มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว 
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3.1 จดัทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุตามข้อ 2.(ก) โดยให้อยู่ในสว่นของการดําเนินการ
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

3.2 ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (ข) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขหน่วยลงทนุย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

3.3 จดัทํามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักลา่วพร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2.(ก) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ี
ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมสําเนารายงานดงักลา่วแทน  

 

 4.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 3.2 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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 หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาทบริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
  
5.   บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจ
ควบคมุได้ 

 
17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :   

17.1  ช่ือบริษัทจดัการ   :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 
17.2  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์   :  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
17.3  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั)   :  ไมมี่ 
 
17.4  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :    ไมมี่ 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  :   ไมมี่ 
 
17.5  ท่ีปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ  :   ไมมี่ 

17.5.2.  ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ  :   ไมมี่ 
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 17.6  ผู้สอบบญัชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี่  
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม:  

18.1  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี   :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
18.2  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก  :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  
18.3  รายละเอียดเพิ่มเติม   :  ไมมี่ 

19.  การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

19.1 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่ม
จํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ 
ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมาก
ของ ผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

20.  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  

20.1  สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

20.1.1 สิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
20.1.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กําหนด 
 
20.1.3  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีจ้ะนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกนัมิได้ และบริษัทจดัการ
ของสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ 
 
20.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนดดงันี ้

20.2.1  ศกึษาและทําความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คูมื่อการลงทนุ และหนงัสือชีช้วนอย่างละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 
และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดอยา่งครบถ้วน 
 
20.2.2 ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด และ/หรือท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
20.2.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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20.3 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุ
รวมได้ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินหรือทํา
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
20.4 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
จะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จาก
การเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.5 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่
สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ี
ไม่พึงกระทําโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลท่ี
เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอดแูนวทาง
ได้ท่ีบริษัทจดัการ 
 
20.6 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.7 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.7 หรือในกรณี
ท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
20.8 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
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สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย  ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใต้
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
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ผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   
(3.1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3.2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3.3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 
(3.4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติั 
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูล
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่
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ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือ
เป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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