
 

กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (11) 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

United Thai Small and Mid Cap Equity Fund : UTSME 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ส่วนข้อมลูโครงการ 
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หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนขอ้มูลโครงการ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อคิวี้ตี้ ฟนัด ์

 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

 

มูลคา่โครงการ 

1,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย 

 

 

 

 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

10 – 21 สิงหาคม 2558 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที่ 4 สิงหาคม 2558   
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สารบญั 
      

 หน้า   
 

คําจํากดัความ 1 

1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม : 3 

2.   จํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท                                                                       
ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย: 4 

3.   วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ                   
ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอตัราสว่น                          
การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 5 

4.   การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : 18 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 18 

6.   การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 22 

7.   การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ: 27 

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 32 

9.   การชําระคา่รับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน : 35 

10.   การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 36 

11.   การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ : 37 

12.   การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 38 

13.   เง่ือนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 38 

14.   การจ่ายเงินปันผล : 39 

15.   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 39 

16.   วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ                           
และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง : 43 

17.   ช่ือผู้ เก่ียวข้อง : 47 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวม: 48 

19.   การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ: 48 

20.   ข้อกําหนดอ่ืน ๆ : 49 

21.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม: 55 
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คาํจาํกัดความ 
 
 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน  คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 

กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน 

วันทาํการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการของบริษัทจดัการซึง่เป็นวนัท่ีสามารถขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติั
ตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพ่ือครอบงํากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดย
แก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพกําหนด
เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้
ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบั
สํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงาน หรือสาํนักงาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทประกันชีวติ     หมายถงึ  ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัชีวิตและได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์  หรือการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยให้หมายความ
รวมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจดําเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัท
ประกนัชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง             
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิคว้ีต้ี ฟันด ์

 

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)  :   กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป 
อิควีตี้ ้ฟันด์ 

 
1.2  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :   United Thai Small and Mid Cap Equity Fund 
 
1.3  ช่ือยอ่  :   UTSME 
 
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)  :   

 
1.10  ลกัษณะโครงการ  :   กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
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2.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย: 

2.1  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  1,000,000,000 บาท  
 
2.2  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ)  :   

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
 
2.3  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10 บาท  
 
2.4  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  100,000,000 หน่วย  
 
2.5  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  1,000 บาท  
 
2.7  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.8  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.9  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.10  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.11  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด 
 
2.12  รายละเอียดเพิ่มเติม  :   

- ทัง้นี ้มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
เรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และ/หรือ มลูค่าขัน้
ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั ก่อนวนัดําเนินการดงักลา่ว ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 

  
3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือตอบสนองผู้ ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทัง้สถาบันต่างๆ ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 
ในระยะปานกลางถึงระยะยาวในรูปของกําไรจากเงินลงทุน โดยกองทุนรวมจะนําเงินลงทุนท่ีระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแหง่ทนุของบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเลก็  
 
3.2.  ชนิดกองทนุรวม      :   ลงทนุโดยตรง  
 
3.3.  ประเภทกองทนุรวม      :   พิเศษ 
 
3.4.  นโยบายการลงทนุ      :   ตราสารแหง่ทนุ 
 
3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี)   :   ไมมี่ 
 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  :  ลงทุนเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) 
  
3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  :  ไมล่งทนุ 
 
3.8.  ลกัษณะพิเศษ  :  ไมมี่ 
 
3.9.  รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ   
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจยัพืน้ฐานและผลการดําเนินงานที่ดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู ทัง้นี ้กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้น
ขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สําหรับเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 
(ณ วนัท่ีลงทนุครัง้แรก) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และอาจพิจารณา
ลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก และ/หรือในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้กองทุนอาจจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึง่รวมถึงการป้องกนัความเส่ียงท่ีมีอยู ่(Existing Positions) จากการลงทนุ เช่น การทําสวอป และ / 
หรือสัญญาฟอร์เวิ ร์ดท่ีอ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย้และ / หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
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ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารที่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารท่ีไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted 
securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีที้่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – 
investment grade) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ 
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ หรือตราสารทนุนัน้ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้วแต่
กรณีในขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับกองทนุนีใ้ห้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (โดยบริษัทจดทะเบียนดงักล่าวไม่ได้ประกอบอยู่ในดชันี SET50 ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัที่กองทนุลงทนุ) 
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ทัง้นี ้หากต่อมา
มลูคา่ตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็เติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นสว่นหนึ่งในการคํานวนดชันี SET50 บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทนุของกองทนุ นอกจากนี ้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการกําหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
บริษัทจดัการกําหนดไว้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการได้ ในบางขณะเน่ืองจากเกิด
สภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตจํุาเป็น เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสําคญัต่อการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วง
ใกล้กับวันสิน้รอบปีบญัชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวนัสิน้รอบปีบัญชี หรือเกิดสงคราม 
จราจล ภยัพิบตัิจากภยัธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้
เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบติัท่ีผิดไป
จากท่ีโครงการระบไุว้ 

 
3.10  การลงทนุในตา่งประเทศ  :   ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.11  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  :   ไมมี่ 
  
3.12  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :   
 
3.12.1   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการ
จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
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3.12.1.1 ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หุ้น 
(2)  หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
(3)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)    การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  
(3.2)    บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 
(5)    ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งทนุตามข้อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.12.1.2 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1)    ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 
(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(1.2)    ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภท การให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
 
(1.3)    ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2)    ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
(ก)   ตัว๋เงินคลงั 
(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2)    ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 
 
(2.3)    ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ 
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้
ข้อผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้ ออก หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ี
เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 
 
(2.4)    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 
 
(2.5)    ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
 
(2.6)  หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7)     ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน  ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.8)     ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (1) หรือข้อ 3.12.1.2 (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยู่ในรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้
และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
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(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของ 
ผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
(ค)  ในกรณีท่ีกองทุนลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.12.1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้
(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1.1)     เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(1.2)     มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซือ้
และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)    เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ  
(ข)  เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ
จดัการ  

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่ว ต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวน
แบบไมมี่เง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.4  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ใน
ประเทศ) 
 
3.12.1.5  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามข้อ 
3.12.1.1 (3) 
 
3.12.1.7  สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio 
Management) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญา
ได้ต้องมีสนิค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
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(1) หลกัทรัพย์ 
(2) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม (1) หรือ (4) 
(3) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (2) 
(4) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ในกรณีท่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี  ้ราคาของสินค้า ตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือสินค้าหรือตัวแปรท่ีเป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
ทัง้นี  ้ในการเข้าคู่เป็นสัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.12.1.8   หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีเสนอขายหน่วยดงักล่าวต่อผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
3.12.1.9   ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.8 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  
- ไมมี่ – 

 
3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี  ้ในกรณีท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ี
แก้ไขด้วย 
 
3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.12.1.2 (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดย
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 
3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ใน สองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่จํากดั
อตัราสว่น  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลา
แน่นอน (auto redemption) 
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3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ ่งทรัพย์สิน
เหล่านัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนัหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  
(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ  
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   
(1)  ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.5 (1) (2) หรือ (5)  
(2)  ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.6 (1)  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(1)   ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ไมร่วมถงึตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ี
อยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
(2)  หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามญั
หรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(3)   ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศหรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  
(4) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ)  
(5)  ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 



  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 12 
 

(6)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
(7)  หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐาน ที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการดําเนินการ
กระจายการถือหน่วยลงทนุตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุ และการ
เปิดเผยสารสนเทศของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ตราสารแห่งทนุตามวรรคหนึ่ง (1) ตราสารแห่งหนีต้ามวรรคหนึ่ง (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกู
จดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ตามข้อ 3.13.1.6 (1) ท่ีบุคคลราย
เดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย  

ในกรณีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานตามวรรคหนึ่ง (7) ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้นบัมลูค่าหน่วย
ของกองโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นของบคุคลตามวรรคหนึง่ท่ีเป็นเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(1) ผลประโยชน์ท่ีกองโครงสร้างพืน้ฐานจะได้รับขึน้อยู่กบัความสามารถในการบริหารกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยเจ้าของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว 

(2) หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยได้แล้วทัง้หมดของกองโครงสร้างพืน้ฐานถกูถือโดย
เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว 

การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามวรรคส่ี ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการ
จดัทํางบการเงินรวม 
 
3.13.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ
ข้อ 3.13.1.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.13.1.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2)   อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.13.1.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้
ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.13.1.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบุคคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

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

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1)    เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีที้่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนที่กําหนดตาม
ข้อ 3.13.1.9 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคหนึง่ได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวมนัน้ 
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3.13.1.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผนัต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลา
ท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.9 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.1.12 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  
(2)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ) และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
 
3.13.1.13 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.13.1.14 ในกรณีท่ีกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) ให้บริษัทจัดการดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมลูค่าสทุธิท่ีกองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (fully covered) 
ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 
3.13.1.15 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําว่า “มลูค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
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3.13.1.16 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ี
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.13.1.17 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที่กําหนดใน
ข้อ 3.13.1.16 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.18 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)    ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในข้อ 3.13 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13 ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)    ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)   นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับนัน้
โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ 
ใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)  นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึ่ง
คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4)   ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
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3.13.1.19 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชําระตามสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญา
นัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.20 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.19 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็น
ผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้
มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.21 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)    ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)    ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
ทัง้นี ้การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่วได้ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของ
ผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.13.1.22 ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที่กองทนุถืออยู่ (right issue) 
หากการใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.13 
นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.13.1.23 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี  ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1)   ตราสารแห่งทนุ นัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุห่ง
การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2)    ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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3.13.1.24 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ี
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.25  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการ
ลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลด
สดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.13.1.26 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้อ 3.13 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.17 ข้อ 3.13.1.22 
ข้อ 3.13.1.23 ข้อ 3.13.1.24 และข้อ 3.13.1.25 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ
เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.27 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาใช้บังคับกองทุนเปิดท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” 
 
3.13.2  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  
ไมมี่  
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไมมี่ 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet 
- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 
แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ี
บริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล 
(ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
การลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ 



  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 19 
 

ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือ
หลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี 
หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้
ฟันด์ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ที่ระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 8.2.3 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 
-     เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
-     เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
-   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.  
-   ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   
-   ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึ่ง
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการ
รับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร
ดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สั่งซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 INTERNET 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็น
จํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.4 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ี
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซือ้
หลังจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมี
มลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลือไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมลูค่าขัน้ต่ํารายละ 1,000 บาท 
(หนึง่พนับาทถ้วน) ก่อนในลําดบัแรก ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว โดยสว่นท่ีเหลือ
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จะจดัสรรให้ตามสดัส่วนมลูค่าท่ีสัง่ซือ้หกัด้วยมลูค่าขัน้ต่ําที่ได้ทําการจดัสรรให้แล้ว หากมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือมี
ไม่เพียงพอท่ีจะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมลูค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 
 
5.2.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากเกิดกรณี
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 

 
5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุหรือมี 
ข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.6.5 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
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 
- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่า
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป  
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
สามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ 
ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ี
บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ เอกสาร
หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรให้ 
โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตาม
จํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบเอกสาร
การสัง่ซือ้และเงินคา่สัง่ซือ้วา่ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้
ไว้เป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
เทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือประเภทออมทรัพย์ 
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 ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ี ผู้สัง่ซือ้ชําระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิ คําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 
 
(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีจัดตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบ ลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
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6.2.3.2 INTERNET  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็น
จํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” เท่านัน้เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ 
และเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุน“หนงัสือยินยอมให้
หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจากบญัชี
เงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็นผล
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็น
บัญชีเดียวกับท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและเพิ่ม
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกว่าทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินค่าซือ้
เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
6.2.6.1 กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
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กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ 
ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

( 2 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 3 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้ สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนต่อไป โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่
สามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน:  

7.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet 
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- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม   :  ไมมี่  
   
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ           : รับซือ้คืนหน่วยลงทนุปกติ 
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม   : 
7.4.1 วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

-  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ในการขายคืนหน่วยลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ต้องการขายคืน หรือจะระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมด
ท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
 
(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทนุ
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(7) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความ
จํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
- INTERNET  

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 
- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้า 
 
 7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  :  การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  

(1)  บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ของวนัทําการรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้  

(2)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการ
สัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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(3)  บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝากเป็น
บญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยถกูระงบัการ
ให้บริการ หรือกรณีอ่ืน ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 15.00 น.  
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัทํารายการครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยทราบภายใน 
15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

หากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่การขายคืนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักล่าวให้ถือเป็นการทํา
รายการในวนัทําการถดัไป 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  
การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า (เฉพาะกรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ) 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว 
หรือถาวรได้ ทัง้นี  ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศกึษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบคําถามข้อมลู
ส่วนบคุคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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7.9.3  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที่ปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่า
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
7.9.5  เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
7.9.6  กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง่
ลว่งหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
7.9.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทนุได้ 
(3)    กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือนําส่ง
เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(4)  กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.9.8  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุ
จํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้
เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
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ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เร่ือง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็น
กรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
8.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet 
- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone)  
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และกองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี (“กองทุนเปิดต้นทาง”) หรือกองทุนอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน มาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทนุ
เปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน สามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมายงักองทุนเปิดปลายทางได้จนถึงวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุเปิดปลายทาง 
 
- ช่วงภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
มาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) หรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
จากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอ่ืนภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
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ของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิด
ปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.1  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการ
จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย 
สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ีกําหนด
ข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี  ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) รวมถงึเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ  ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน 

(4) ในกรณีการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(5.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และจะ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

(5.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางใน
วันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดังกล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนั 
จดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไมไ่ด้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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8.2.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

เงื่อนไขอ่ืน : 

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

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดงันี ้

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
9.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะกําหนด
ตอ่ไป  

หมายเหต ุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกัด้วย
จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ  
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9.3 กรณีที่มีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้จัดสรรหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
 
10.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
10.1  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
10.2  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ตอ่สํานกังานโดยพลนั  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่วให้บริษัทจดัการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)    บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)    มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไมเ่กินหนึง่วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(3)   หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 ้
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(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือ 
รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ คําสัง่
ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามข้อ 16.4 และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
อ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ  หรือเ พ่ือ รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเ งิน  สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  อาจประกาศให้ 
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้  

13.  เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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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 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนัโดยจะคํานวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนั และ
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนัและ
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
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15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสมัมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการขาย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บหรือไมก็่ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
(2) คา่ใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามคําสัง่หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวมเช่น ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 
 
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวนั และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
 
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับ
กองทนุและคา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของกองทนุ 
 
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี 
ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(6) คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
 
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืน แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี  ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึ่งหลกัประกนัของสิทธิเรียกร้อง
อนัเกิดจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ 41 
 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
 
(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึารดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
 
(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 
 
(13) คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารหรือ
มีไว้ในทรัพย์สนิหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ เช่น สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 
 
(14) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และการชําระบญัชี 
 
(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก global custodian สําหรับ
กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 
 
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุเช็ค 
ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 
(ถ้ามี) 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  :  มี  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee)   : มี 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  มี 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของ
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  

- ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกุล ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ อตัรารายการละ 50 บาท 
ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืน
คําขอทํารายการดงักลา่ว  

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือเฉล่ียตดั
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
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15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
 
(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูคา่น้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
อตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักลา่วเป็น
แบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณ
ตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และ
สํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 
16.  วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ :  ในประเทศ 
 
16.2  เง่ือนไขพิเศษ :  
16.2.1  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

 
16.2.2  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ 

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้ให้ใช้มูลค่า 
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 
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(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการ
ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั 

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วันทําการท่ี
คํานวณนัน้  
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
16.2.3  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 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) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมเปิด 
 
16.3  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
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หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง:  
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
ครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
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(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน 
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)    กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก)    กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)     กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ 

เองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุ
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ไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :   

17.1  ช่ือบริษัทจดัการ   :  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 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 
 

17.6  ผู้สอบบญัชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือ
นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

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 บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ 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 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เมื่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ 
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
 
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติ
และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

20.  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้
ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
20.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของ 
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลือก 
 
บริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียน
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

20.3 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning)ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการ
ของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
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20.4 Benchmark: กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี  SET Index เป็นเกณฑ์ในการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
อย่างไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเน่ืองมาจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการดชันีมีการยกเลิกการคํานวณดชันีซึ่งกองทนุมีการนําดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการเปล่ียนแปลง
ตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าถึง
การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.5 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.6 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธะผูกพนัและกฎหมายท่ีมีผลบังคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี 
อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.7 หรือในกรณีท่ี
บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ี
ทําการของบริษัทจดัการ 
 
20.7 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดงันี ้
 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ี
ได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ 
ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง 
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้า
สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
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(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณี
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอ         
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้
ในคําขอเปิดบญัชี   
(3.1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3.2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3.3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 
(3.4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติับริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.8 การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการ
ลงทนุก่อน 
 
ข้อกาํหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดังนี ้
20.8.1 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้
ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา   

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น 
ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ต่ําของ
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอยา่งเดียว 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ี
บริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต
หกับญัชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการใน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขาย
ท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการ
ก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
20.8.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
20.8.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูคา่ขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.8.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจําทุก
เดือนเพ่ือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ  

โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี  ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขาย 
 
20.8.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.2 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
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ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
20.8.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือขัน้ต่ํา 
และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง 
ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้การดําเนินการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปล่ียนกองทุน คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2) การสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขาย
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการลงทนุ
เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิตเห็นว่า
ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางต่ํากว่าจํานวนขัน้
ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ 
นบัแต่วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับสดัส่วนลงทุน
อตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง หรือ สรุปสง่เป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิต
กําหนด 
 
20.8.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สทิธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฏหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหน่วยลงทนุในการซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามบริษัทประกนัชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด 
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20.8.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

20.8.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับเอกสาร
จากบริษัทจดัการ 
 
20.8.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ
ช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั 

บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดย
อาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุ
รวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


