กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต้ ี้ ฟันด์
United Thai Small and Mid Cap Equity Fund : UTSME

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ด ไทย ทริ กเกอร์ 3% พลัส 3% (11)
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ต้ ี ฟันด์

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

1,000,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

10 – 21 สิงหาคม 2558
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

กองทุนเปิ ด ไทย ทริ กเกอร์ 3% พลัส 3% (11)

2

สารบัญ
หน้ า
คําจํากัดความ

1

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

3

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย:

4

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วน
การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

5

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

18

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :

22

7. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน:

27

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

32

9. การชําระค่ารับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน :

35

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
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11. การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :
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12. การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
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13. เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
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14. การจ่ายเงินปั นผล :
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
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16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม:
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ:
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20. ข้ อกําหนดอื่น ๆ :
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

0

คําจํากัดความ
ในโครงการฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความต่างๆ ให้ มีความหมาย
ตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน

หมายถึง บุคคลที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรั บซือ้ คืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทําการ

หมายถึง ทุกวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน

วันทําการซือ้ ขาย

หมายถึง วันทําการของบริ ษัทจัดการซึง่ เป็ นวันที่สามารถขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้
และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม

คําเสนอซือ้

หมายถึง คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิ
ตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

้
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
เมื่อสิ ้นวันทําการที่คํานวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

1

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องโดย
แก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องแทนการเพิ่ม
หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่ อย

้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํากัดนัน้

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริ ษั ทใหญ่ และบริ ษั ทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชี พกํ าหนด
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อ
ขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สํานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงาน หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทประกันชีวติ

หมายถึง ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันชีวิตและได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ การค้ าหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การจั ด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยให้ หมายความ
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจดําเนินการดัง กล่าวแทนหรื อในนามของบริ ษั ท
ประกันชีวิตได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

2

โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ต้ ี ฟั นด์
ชื่อบริษัทจัดการ
ที่อยู่บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด ยูไ นเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป
อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

United Thai Small and Mid Cap Equity Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

UTSME

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิ ด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6

การกําหนดอายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

1.7

อายุโครงการ

:

- ปี - เดือน - วัน

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็ นช่วงเวลา)

:

-

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

1.10 ลักษณะโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

3

2.

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย:

2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.2

เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ)

:

1,000,000,000 บาท

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บาท

2.4

จํานวนหน่วยลงทุน

:

100,000,000 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

1,000 บาท

2.7

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กําหนด

2.8

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.9

จํานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กําหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ไม่กําหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม

:

ทังนี
้ ้ มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และ/หรื อ มูลค่าขัน้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันตํ
ตํ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะปิ ดประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุ นรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนใน
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่ อ ตอบสนองผู้ล งทุน ประเภทบุค คลธรรมดา นิ ติบุค คล รวมทัง้ สถาบัน ต่า งๆ ที่ ต้ อ งการผลตอบแทนที่ ดี จ ากการลงทุน
ในระยะปานกลางถึงระยะยาวในรู ปของกําไรจากเงินลงทุน โดยกองทุนรวมจะนํ าเงิ นลงทุนที่ระดมได้ ไปลงทุนในหลักทรั พย์
ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก
3.2. ชนิดกองทุนรวม

: ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม

: พิเศษ

3.4. นโยบายการลงทุน

: ตราสารแห่งทุน

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี)

: ไม่มี

3.6. การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)

: ลงทุนเพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
3.8. ลักษณะพิเศษ

: ไม่ลงทุน

: ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
้ ้ กองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้น
เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลการดําเนินงานที่ดี มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตในอัตราสูง ทังนี
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหุ้นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50
(ณ วันที่ลงทุนครัง้ แรก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ เงินฝาก และ/หรื อในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจจะเข้ าทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Positions) จากการลงทุน เช่น การทําสวอป และ /
หรื อ สัญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด ที่ อ้ า งอิ ง กับ ราคาตราสาร อัต ราดอกเบี ย้ และ / หรื อ สัญ ญาฟิ วเจอร์ เป็ นต้ น ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ รวมทังอาจทํ
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อ
โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ทั ้งนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารที่ไม่ได้
รั บการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ (Unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted
securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นั ้น
ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ หรื อตราสารทุนนั ้นได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ วแต่
กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับกองทุนนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (โดยบริ ษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 ณ วันทําการก่อนหน้ าวันที่กองทุนลงทุน)
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื ้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทังนี
้ ้ หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตจนได้ เข้ าไปประกอบเป็ นส่วนหนึ่งในการคํานวนดัชนี SET50 บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกําหนดความหมายของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด ทังนี
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการได้ ในบางขณะเนื่องจากเกิด
สภาวการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีเหตุจําเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรงในช่วง
ใกล้ กับวันสิ ้นรอบปี บัญชี เป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ ทันก่อนวันสิ ้นรอบปี บัญชี หรื อเกิดสงคราม
จราจล ภัยพิบตั ิจากภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่ผิดไป
จากที่โครงการระบุไว้
3.10

การลงทุนในต่างประเทศ

: ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.11

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ

: ไม่มี

3.12

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.12.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริ ษัทจัดการ
จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
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3.12.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรื อสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คล
ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ที่จะซื อ้ หุ้น หรื อใบแสดงสิทธิ ในการซื อ้ หุ้นเพิ่มทุน ที่ โ อนสิท ธิ ไ ด้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
(3.2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอ
ต่อมูลค่าการใช้ สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารนัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
้ ้ ตาม
(5) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งทุนตามข้ อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรื อ (4) ทังนี
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.12.1.2 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญา
้ ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์
หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภท การให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก
ซึง่ กําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรื อ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรื อ
Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออก
หรื อผู้คํ ้าประกัน ทังนี
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.2 ด้ วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจํากัด หรื อที่ออกภายใต้
ข้ อ ผูกพัน ที่กํา หนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อ ที่นิ ติบุคคลที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้อ อก หรื อ ที่ เป็ น
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระราคาเต็มมูลค่าที่
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.2 ด้ วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้
อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุ ร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จั ด การต้ องปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.2 (1) หรื อข้ อ 3.12.1.2 (2.1)
(2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.6) ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั ้น
ต้ องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.12.1.2 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่ อ นไข : ตราสารภาครั ฐ ต่ า งประเทศดัง กล่า ว ต้ อ งมี ลัก ษณะตามที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อ
และรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
กําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
ต่างประเทศ ตราสารนันต้
(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั ้น
ต้ องมีบริ ษัทจัดการไม่ตํ่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.12.1.3 ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ได้ แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี ้
(1)
หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1.1)
เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(1.2)
มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อ
และรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
กําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
้ องมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อ
(ข) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริ ษัทจัดการไม่ตํ่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ภายใต้ ก าร
จัดการ
ในกรณีที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํ ้าประกัน การคํ ้าประกันดังกล่าว ต้ องเป็ นการคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวน
แบบไม่มีเงื่อนไข
(2)

หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs ใน
ประเทศ)
3.12.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ตามข้ อ
3.12.1.1 (3)
3.12.1.7 สัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารกองทุน (Efficient Portfolio
Management) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ได้ ต้องมีสนิ ค้ าหรื อตัวแปรอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)

หลักทรัพย์
ดัชนี กลุ่มสิน ค้ า โภคภัณ ฑ์ ดัชนี เงิ น เฟ้ อ ดัชนี ที่ มีอ งค์ ป ระกอบเป็ นสิน ค้ า หรื อ ตัว แปรตาม (1) หรื อ (4)
ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตามข้ อ (2)
สินค้ าหรื อตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

ในกรณี ที่สัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าอ้ างอิงกับราคาของสินค้ าหรื อตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคา
ปั จจุบันหรื อราคาสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ราคาของสินค้ า ตัวแปรอื่ นที่ ไม่ใช่ดัชนี หรื อสินค้ าหรื อตัวแปรที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
ทัง้ นี ้ ในการเข้ า คู่เ ป็ นสัญ ญาในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.12.1.8
หน่วยของกองโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่เสนอขายหน่วยดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.12.1.9 ทรั พย์ สินอื่นที่ มีลักษณะทํานองเดี ยวกับ 3.12.1.1
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2.
- ไม่มี –

ถึง 3.12.1.8

โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดดัง ต่อ ไปนี ้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่
แก้ ไขด้ วย
3.13.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐไทยตามข้ อ 3.12.1.2 (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
3.13.1.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ใน สองอันดับแรก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จํากัด
อัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลา
แน่นอน (auto redemption)
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3.13.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1.2 หรื อสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรื อ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผู้เป็ นคูส่ ญ
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผ้ ูออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
ั ญา ซึ่ง กองทุน ได้ ล งทุน หรื อ มีไ ว้ ซึ่ง ทรัพ ย์สิน
ดัง กล่า วเป็ นผู้อ อก ผู้รับ รอง ผู้รับ อาวัล ผู้ส ลัก หลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อ คู่ส ญ
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.1.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุน
ผู้คํ ้าประกันหรื อคูส่ ญ
รายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(4) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุน
ั ญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
รายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
(1) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1.5 (1) (2) หรื อ (5)
(2) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1.6 (1)
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงินฝาก
ดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.13.1.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อ คู่ส ญ
ั ญา เพื่อ เป็ นทรั พ ย์สิน ของกองทุน ได้ โดยมีม ูลค่า รวมกัน ทัง้ สิ ้นเมื่อ คํา นวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ั ญารายนันไม่
้ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรื อคูส่ ญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่
อยูร่ ะหว่างดําเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญ
หรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) ตราสารแห่งหนี ใ้ นประเทศหรื อตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่ อถื ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ)
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
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(6) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ที่ค่สู ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(7) หน่วยของกองโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพ ย์จ ะสัง่ รับ เป็ นหลักทรัพ ย์จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยและอยู่ร ะหว่างการดํา เนิน การ
กระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการ
เปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตราสารแห่งทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ตราสารแห่งหนี ้ตามวรรคหนึ่ง (3) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู
จัดให้ เป็ นตราสารแห่งทุนหรื อตราสารแห่งหนี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับมูลค่าของทรั พย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ตามข้ อ 3.13.1.6 (1) ที่บุคคลราย
เดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ด้ วย
ในกรณีกองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้ างพื ้นฐานตามวรรคหนึ่ง (7) ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ให้ นบั มูลค่าหน่วย
ของกองโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึง่ ที่เป็ นเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้ างพื ้นฐานจะได้ รับขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการบริ หารกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยเจ้ าของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อบริษัทใหญ่หรื อบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
(2) หน่วยของกองโครงสร้ างพื ้นฐานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยได้ แล้ วทังหมดของกองโครงสร้
้
างพื ้นฐานถูกถือโดย
เจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อบริษัทใหญ่หรื อบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการ
จัดทํางบการเงินรวม
3.13.1.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 และ
ข้ อ 3.13.1.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อ
ั ญา
คูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
รายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.13.1.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
้ ้นของกลุ่มกิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใด
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและ
สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.13.1.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชีว้ ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
้ ้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้
ของนํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
ในข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.13.1.9 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บุคคล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจํานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
้ ้น
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
ธนาคารต่างประเทศ

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรั พ ย์ สิน ที่ คู่สัญ ญาในธุร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น โอนกรรมสิท ธิ์ ใ ห้ แ ก่กองทุน รวม ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ในกรณี ที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กําหนดตาม
ข้ อ 3.13.1.9 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่า
้ ้ จะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้ มีมลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วน
ดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการด้ วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนัน้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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3.13.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลา
ที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1.9 ได้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
3.13.1.11 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs ในประเทศ) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13.1.12 ในกรณีของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
(2) ลงทุนหรื อ มีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซื อ้ หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บ ริ ษัท จัดการอื่ นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
หน่ ว ยลงทุน ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs ในประเทศ) และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
3.13.1.13 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.13.1.14 ในกรณี ที่ กองทุนเข้ า เป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าโดยมิไ ด้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อการลดความเสี่ยง
(hedging) ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนที่
เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้ องชําระหนี ้หรื อชําระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered)
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
3.13.1.15 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทั ้งสิ ้น
ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คําว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจากธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคํานวณ
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3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่
ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
3.13.1.17 ในกรณี ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดใน
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม
ข้ อ 3.13.1.16 หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั้
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.18 บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อธุรกรรมการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กําหนดในข้ อ 3.13 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่กําหนดตามข้ อ 3.13 ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราส่วนที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนัน้
โดยตรง ทัง้ นี ้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ ซึ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อ
ใบแสดงสิทธิดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชําระตามตราสารนันรวมในอั
้
ตราส่วนที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับ มูล ค่ า ของหลัก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง รวมในอัต ราส่ว นที่ ผ้ ูอ อกหลัก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง โดยถื อ เสมื อ นหนึ่ง ว่ า กองทุน ลงทุน ใน
หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนันซึ
้ ่ง
คูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(4) ในกรณี ข องธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พ ย์ การนับ มูลค่าของของหลักทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
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3.13.1.19 การคํ านวณมูลค่าการลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่งสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า เพื่ อการคํ านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ
3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชําระตามสัญญา
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
นันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้ อดังกล่าว
3.13.1.20 นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.13.1.19 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คํานวณอัตราส่วน
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ น
เสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้
มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.13.1.21 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ 3.13.1.4 ข้ อ 3.13.1.5 และข้ อ 3.13.1.6 บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของ
ผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.22 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทใดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue)
หากการใช้ สทิ ธินนจะเป็
ั้
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษัทดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้ อ 3.13
นี ้ บริ ษัทจัดการอาจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ทังนี
้ ้ เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.13.1.23 ในกรณี ที่ ตราสารแห่ง ทุน ตราสารแห่ง หนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่ง ทุน ในขณะที่ ลงทุน หรื อ ในขณะที่ ไ ด้ มาเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้ อ 3.13 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรื อตราสาร
กึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับ
ผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) ตราสารแห่งทุน นันในเวลาต่
้
อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ ไขการดําเนินการให้ เหตุแห่ง
การเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตราสารแห่งหนี ้หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
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3.13.1.24 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนด
ในข้ อ 3.13 นี ้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชํ าระหนี ด้ ้ วยทรั พย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํ ารายงานโดยระบุชื่อ จํ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่
บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.25 ในกรณีที่การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สิทธิ ออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณี ที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณี ที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอซื ้อโดยการ
ลดสัดส่วนการถือหุ้น หรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทังนี
้ ้ การลด
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการ
รับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.13.1.26 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนด
ในข้ อ 3.13 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.1.9 ข้ อ 3.13.1.17 ข้ อ 3.13.1.22
ข้ อ 3.13.1.23 ข้ อ 3.13.1.24 และข้ อ 3.13.1.25 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.27 ข้ อจํ ากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาใช้ บังคับกองทุนเปิ ดที่ ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม”
3.13.2
ไม่มี

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในต่างประเทศ :
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4.

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :

ไม่มี
5.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
-

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet
บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ หากยอดรวมการสัง่ ซื ้อมีมลู ค่าครบ หรื อเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยจะปิ ดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วน
ส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
5.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อข้ อ 2.7
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
้ าใบคําสัง่ ซื ้อ
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) ไปที่
หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล
(ถ้ ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ
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ในใบเปิ ดบัญชี หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และนํ าส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.7 และ/หรื อเอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้สั่งซื อ้ หน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
หรื อกองทุนอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้
ฟั นด์ ตามเงื่อนไข วัน เวลา ที่ระบุในข้ อ 8.2.1 และข้ อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 8.2.3
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว ซึง่ จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัท จัด การ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น (ถ้ า มี ) หรื อ วิธี อื่ นใดที่ บ ริ ษั ท จัดการกํ า หนด ได้ จ นถึง วัน สุดท้ า ยของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึ่ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หลังจากที่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการ
รับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร
ดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สั่งซื อ้ ที่ได้ ชําระเงิ นค่าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.2.3.2 INTERNET
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็ น
จํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อ
บัญชีกองทุนที่บรษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
5.2.3.4 การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนในข้ อ 5.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชีเดียวกับที่
้ ้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์
ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซือ้
หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าซื อ้ หน่วยลงทุนเต็มจํ านวนแล้ ว แต่หากในกรณี ที่ มีการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่สงั่ ซื ้อในวันเดียวกัน และมี
มูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยทุกรายเป็ นมูลค่าขันตํ
้ ่ารายละ 1,000 บาท
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยส่วนที่เหลือ
(หนึง่ พันบาทถ้ วน) ก่อนในลําดับแรก ทังนี
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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จะจัดสรรให้ ตามสัดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซื ้อหักด้ วยมูลค่าขั ้นตํ่าที่ได้ ทําการจัดสรรให้ แล้ ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมี
ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ บริ ษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือที่มีอยูท่ งหมดตามสั
ั้
ดส่วนมูลค่าที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่ จะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรตามวิธี การที่ บริ ษั ทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
้
นรวมที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน
5.2.5.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากเกิดกรณี
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามข้ อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้ นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง

5.2.6.3 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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5.2.6.4 กรณี ที่การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ทําให้ หรื อจะทําให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นหรื อมี
ข้ อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
5.2.6.5 กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจํ าเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการและสําเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
6.
6.1
-

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet
บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
สํา หรั บ การกํ า หนดราคาขายหน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะใช้ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ของวัน ทํ า การขายหน่ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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ทั ้งนี ้หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่า
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญต่อไป
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูล
กองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
สามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
6.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั ้นตํ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 หรื อ
ข้ อ 2.7 แล้ ว แต่ก รณี โดยจะต้ อ งกรอกรายละเอีย ดและข้ อ ความต่า งๆ ในใบคํา สัง่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ให้ ถ ูก ต้ อ งครบถ้ ว น
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่
พร้ อมทัง้ นํา ใบคํา สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และนําส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามข้ อ 5.2.7 และ/หรื อ เอกสาร
หรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหรื อ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณี ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตาม
จํานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่
กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12 หรื อกรณี อื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
ให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในข้ อ 6.2.6 เรื่ อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ตรวจสอบเอกสาร
การสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนามรับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทัง้ นี ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน
เท่านัน้
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อประเภทออมทรัพย์
ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
-

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึ่ง
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ ผู้สงั่ ซื ้อชําระค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก คําสัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผ้ ูสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตัง้ โดย
บริ ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระด้ วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบ ลบหนี ้กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

24

6.2.3.2

INTERNET

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็ น
จํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.3

บัตรเครดิต (ถ้ ามี)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อ
บัญชีกองทุนที่บรษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
6.2.3.4

บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิต บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “หนังสือ
ยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” เท่านั ้นเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มี
การหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน
และเงินในบัญชีเงินฝากหรื อบัญชี บัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ทงั ้ หมด
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุใน“หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า“ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชี
เงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตเป็ นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั รเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้ รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6.2.3.5

การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนในข้ อ 6.2.3 แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผล
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ น
บัญชี เดียวกับที่ผ้ ูสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื อ้ หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบ คําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนและเพิ่ม
จํานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณี ตามข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื ้อ
เต็มจํานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
6.2.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อ้ ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายชื่ อผู้สั่งซื อ้ หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ในใบคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรนัน้
6.2.6

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรื อปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะก่อให้ เกิด
ปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่
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กองทุนรวม ทั ้งนี ้บริ ษัทจัดการจะแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
6.2.6.2

กรณีปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
( 2 ) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
( 3 ) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซื ้อ
หน่วยลงทุนเกินข้ อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชี กับ บริ ษั ท จัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญ ชี ก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคํ าขอเปิ ดบัญชี ใ ห้
ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องตามข้ อ 5.2.7 ทังหมด
้
6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลัง
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกภายใน 15 วัน นับตังแต่
ซึ่งจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป โดยหากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่
สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.

การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน:

7.1

ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :

-

บริ ษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet
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-

การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

7.2

รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

:

ไม่มี

7.3

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

:

รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนปกติ

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
7.4.1 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
-

:

บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้ อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คื น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
้ ่นเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืน จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมทังยื
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยลงทุนที่
ต้ องการขายคืน หรื อจะระบุเป็ นจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืน ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.8 หรื อ 2.9 แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว (ถ้ ามี) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรื อระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื ้อคืนหน่ว ยลงทุน (ถ้ า มี) ซึ่ง คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมด
้
ที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12
(4) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณี
ตามข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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(5) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกั
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนพร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ขู ายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับ ซื อ้ คืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ ขายคืนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ ในระหว่างวันทําการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความ
้ ้การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริษัทจัดการ
จํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
-

INTERNET

บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
-

การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บ ริ ษัท จัด การจะเริ่ มรับ คํา สัง่ ขายคืน หน่ว ยลงทุน ผ่า นการบริ การธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์อื่น ๆ บริ ษัท จัด การ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้ า
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน


การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ของวันทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ ตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ ง
ความประสงค์ไว้
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการ
สัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
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(3) บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทําให้ ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็ น
บัญชีนอกเขตเรี ยกเก็บเช็คกรุ งเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้ าบัญชี หรื อ บัญชีของผู้ถือหน่วยถูกระงับการ
ให้ บริ การ หรื อกรณีอื่น ๆ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเริ่มเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันทํารายการครัง้ แรกให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบภายใน
15 วันทําการนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคําสัง่ การขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าวให้ ถือเป็ นการทํา
รายการในวันทําการถัดไป
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน

:

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า (เฉพาะกรณีรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข ขยาย หรื อลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นการชัว่ คราว
หรื อ ถาวรได้ ทั ้งนี ้ บริ ษัท จัด การจะประกาศให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 3 วัน ทํา การก่อ นวัน รับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :
เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงเอกสารหลักฐานให้ กบั บริ ษัทจัดการ หรื อตอบคําถามข้ อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธีการอื่นใด เมื่อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
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7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏตามที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืนสามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที่สมบูรณ์และอ้ างอิงได้
7.9.6 กรณี เปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรื อหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ ซื ้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาการส่งคําสัง่
้ ทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาใน
ล่วงหน้ าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังได้
การทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรื อหากธนาคารพาณิชย์ได้ ทําการขยาย หรื อ
ลดระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรื อหากมีการปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
7.9.7

กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ และยังมิได้ ทําการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง และ/หรื อนําส่ง
เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคําสัง่ จากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการได้ ออกไว้ ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนัน้
เข้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษั ท จั ด การกํ า หนด และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทําการของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การปรับปรุ ง แก้ ไข ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้ อ 7 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เรื่ อง
อื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ บริ ษั ทจัดการกํ าหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็ น
กรณี ไม่ทราบล่วงหน้ า อาทิเช่น มีการประกาศให้ เป็ นวันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรื อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรื อสถานการณ์ การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
8.
8.1
-

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet
บริการขายผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
-

ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยจะอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์
กองทุน เปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ น ท์ เอ็น จอย และกองทุน เปิ ด ไทย เทรเชอรี (“กองทุน เปิ ดต้ น ทาง”) หรื อ กองทุน อื่ นใดที่
บริ ษั ท จัด การเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไ นเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ต้ ี ้ ฟั น ด์
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ กองทุน
เปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย และกองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี หรื อกองทุนอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน สามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิ ดปลายทางได้ จนถึงวันทําการสุดท้ ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรกของกองทุนเปิ ดปลายทาง
-

ช่วงภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
มาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้ การบริ หาร
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จัดการของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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ของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ด
ปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.1

เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือ หน่ว ยลงทุนดัง กล่า ว หมายถึงการขายคืน หน่ว ยลงทุนของกองทุน เปิ ดหนึ่ง (“กองทุน เปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย
สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่กําหนด
ข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ไ ด้ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.2

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทั ้ง
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) รวมถึงเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
8.2.4
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5
วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งกรอกรายละเอีย ดในใบคํา สัง่ สับ เปลี่ย นให้ ค รบถ้ ว นชัด เจน พร้ อ มทั ้งส่ง มอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่า ที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน
(4) ในกรณี การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน้ ตํ่าในการสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
(5.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว และจะ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
(5.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางใน
วันทําการถัดจากวันที่มีการกํ าหนดราคารับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวัน
จดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทําการถัดจากวันที่มีการ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ บริ ษัทจัดการ
้ ้น
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์
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8.2.6

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม ข้ อ 8. “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่ อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ
ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
9.

การชําระค่ ารั บซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่นแทนเงิน :

ในกรณี ที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี ้
9.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินอื่นที่จะนํามาชําระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้ กับ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คํานวณในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน
9.2

บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้

9.2.1 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 9.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้ กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทําการใดถัดจากวันนัน้
9.2.2 กรณีที่มลู ค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน มีมลู ค่ามากกว่าจํานวนเงินที่ผ้ ขู ายคืน
หน่วยลงทุนจะได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่คํานวณได้ ตามข้ อ 9.1 ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้ กบั กองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการจะกําหนด
ต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนหักด้ วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
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9.3 กรณีที่มีผ้ ูข ายคืนหน่ว ยลงทุน ที่รับ ค่าขายคืนหน่ว ยลงทุน ด้ วยหลักทรัพ ย์หรื อทรัพ ย์สิน อื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเป็ นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ให้ กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรื อยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
9.4 กรณี การจ่ายเงินส่วนต่างตามข้ อ 9.2.1 ให้ กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ อยที่สดุ ก่อนตามลําดับ
10.

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.4 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรื อ 10.2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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11.

การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ

(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก)

มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล

(ข)

ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ

(ค)

มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึง่ วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี เ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2.

การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ

3.

การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข)

บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
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(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้ อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อ
รับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ
คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
11.3 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับ คําสัง่
ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16.4 และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ ง ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12.

การหยุดขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพในระบบตลาดการเงิ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13.

เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :

1. บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่
เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
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14.

การจ่ ายเงินปั นผล :

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

:

ไม่จ่าย

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล

:

ไม่มี

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15.

:

ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้ านล่าง
อัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
15.2.2

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :

อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
15.2.3

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
15.2.4

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

15.2.5

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

ไม่มี

:

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี ้ตี ้ ฟั นด์

39

15.2.6

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
(1) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
การเผยแพร่ ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํ ากองทุนรวมและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บหรื อไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
(2) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตามกฎหมาย
หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน และค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุน ใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการจัดทําขึ ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํ า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสื อชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดื อน รายงานประจํ า ปี
ข่าวสารกองทุน และหรื อเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(7) ค่า ใช้ จ่า ยในการรั บ ชํ า ระหนี เ้ ป็ นทรั พ ย์ สิน อื่ น แทนการชํ า ระหนี ด้ ้ วยเงิ นสดตามตราสารแห่ง หนี ้ ค่า ธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่า จดจํ านอง ค่าปลดจํ านอง ค่าจัดพิมพ์ เอกสาร
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งหลักประกันของสิทธิ เรี ยกร้ อง
อันเกิดจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(8) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงารดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
(12) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรื อดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ
(13) ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร หรื อภาษี อื่นใดที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารหรื อ
มีไว้ ในทรัพย์สนิ หรื อหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ป้ องกัน ความเสี่ ย งในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ ในและ
ต่า งประเทศ เช่ น สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า และค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ จ่ า ยจริ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น (ถ้ ามี)
้
างประเทศ ค่าที่ปรึกษา
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทังในและต่
กฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าจาก global custodian สําหรับ
กรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้ จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
(ถ้ ามี)
15.3

ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.3

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง

:
:

: มี

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ อัตรารายการละ 50 บาท
ทั ้งนี ้เพื่อมิให้ กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่น
คําขอทํารายการดังกล่าว
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้ แ ก่ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุน ในกรณี เลิกโครงการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
15.4

วิธีการคํานวณและการตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการด้ วย
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรื อเฉลี่ยตัด
จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
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15.5

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงาน
ของบริ ษัทจัดการสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(2) กรณีที่บริ ษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย บริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็ น
แบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าร้ อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทโดยคํานวณ
ตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) (2) และ (3) บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเปลี่ยนแปลง
15.6 หมายเหตุ : ไม่มี
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
16.2.2 บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ ้นวันทําการ
(2) คํ านวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารั บซื อ้ คื นหน่ วยลงทุน ทุกสิ น้ วันทํ าการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้ ใช้ มูลค่ า
หน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
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(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื ้อหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นํามาใช้ บังคับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดเมื่ อสิน้ วันทําการที่
คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้ างต้ นต้ องได้ รับการ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
16.2.3 การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิ ด
16.3

แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริ ษัทจัดการจะดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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หน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง:
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึง่ สตางค์ หรื อต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการ
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
้
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ ถุกต้ องภายในวันที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย
หนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ ว เสร็ จ และแจ้ งเป็ นหนั ง สื อ ให้ ผ้ ู ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ ซื อ้ หรื อ ขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
้ าเนารายงานการ
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังสํ
แก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้ องหากปรากฏว่า ผู้ซื อ้ หน่ว ยลงทุนไม่มีห น่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเอง
เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุน
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ไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท
บริ ษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศการแก้ ไข
ราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17.

ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

: ไม่มี

17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1.

ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

: ไม่มี

17.5.2.

ชื่อที่ปรึกษากองทุน

: ไม่มี

17.6

ผู้สอบบัญชี :

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
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หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์
หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7
18.

การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม:

18.1

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี

: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า

18.2

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก

: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

18.3

รายละเอียดเพิ่มเติม

: ไม่มี

19.

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ:

19.1 บริ ษั ท จั ด การอาจดํ า เนิ น การเพิ่ ม จํ า นวนเงิ น ทุน ของโครงการจั ด การกองทุ น ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับ
จดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดการจะแจ้ งการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
19.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หากมิได้ กระทําตามมติโดยเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่ก ารแก้ ไ ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน รวมหรื อ วิธี จดั การกองทุน รวมได้ ก ระทําตามมติข องผู้ถือ หน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข
เพิ่มเติมแล้ วแต่กรณี
19.3 การแก้ ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
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ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20.

ข้ อกําหนดอื่น ๆ :

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนรวมได้
ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวีธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้การกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนจะนํามาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
20.2 ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.3 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
้ วย
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบปี
บัญชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
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20.4 Benchmark: กองทุนนี ้จะเปรี ยบเทียบกับดัชนี SET Index เป็ นเกณฑ์ในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ในการพิจารณากํ าหนดเกณฑ์ มาตรฐานหรื อตัวชี ว้ ัดผลการดํ า เนินงานของกองทุนใหม่เพื่อให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
อย่างไรก็ดี กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ัดที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเนื่ องมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่น ผู้ให้ บริ การดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนนมาใช้
ั้
เป็ นตัวชี ้วัด หรื อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี ้วัดตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าถึง
การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20.5 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
20.6 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 20.7 หรื อในกรณีที่
บริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรื อ
กฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุม่ ยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ ที่
ทําการของบริ ษัทจัดการ
20.7 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับ
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ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิ น ทัง้ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้รับ ฝากทรั พ ย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงิ นหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํา
รายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนด
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงาน
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
ของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี ้
(1)
ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่
้
างประเทศ
ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่น หนัง สื อ แสดงการเสี ย สิท ธิ ใ นสัญ ชาติ อ เมริ กัน หรื อ การให้ ข้ อ มูล ตามหัว ข้ อ ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
แบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ า
สถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
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(3) การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รั บ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ น้ หากมี ก ารดํา เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายต่า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ในกรณี
ที่ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ต้ ามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้
ในคําขอเปิ ดบัญชี
(3.1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3.2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3.3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย
ลงทุนรายนันได้
ของประเทศไทย
(3.4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น
บริ ษั ท จัด การ(รวมถึง ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง) จะดํา เนิ นการตามข้ อ กํา หนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนํา ส่ง ข้ อ มูล ของ
ผู้ถือ หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.8 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ ามี)
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ มีดังนี ้
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้
20.8.1 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น
้ ่าของ
ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่ องมูลค่าขันตํ
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การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั ้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ซึง่ อาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่
บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขต
หักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อหักบัญชี บตั รเครดิต หรื อด้ วยวิธีอื่นใด
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการใน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขาย
ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่
กําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจากบริ ษัท
ประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการ
ก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
20.8.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
20.8.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน
บริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน
วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในโครงการ และคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ รับเอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
20.8.3.2 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุก
เดือนเพื่อ นํ า ค่า ขายคื นหน่วยลงทุนมาชํ าระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนิน การ และค่าธรรมเนี ยมการบริ หาร
กรมธรรม์ ตามอัตราที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึง่ มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าที่กําหนดในโครงการ
โดยบริ ษั ท ประกัน ชี วิต จะสรุ ป ค่า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วและจัด ส่ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน เป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน สามารถ
ตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
20.8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.2 สําหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.3.1 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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ภายใน 10 วันทําการ นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
้ ่า จํานวนเงินคงเหลือขันตํ
้ ่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริ ษัท
ประกันชีวิตกําหนดไว้ สําหรับกรมธรรม์นั ้นเท่านั ้นโดยต้ องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ การดําเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจําตามคํา สัง่ ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุใ ห้ มีการขาย
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํ่ากว่าจํานวนขัน้
ตํ่าที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่ ครัง้ แรก เมื่อคําสัง่ สับเปลี่ยนสิ ้นสุดลง หรื อ สรุปส่งเป็ นรายงาน
รายปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริ ษัทประกันชีวิต
กําหนด
20.8.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฏหมาย
(2) เงื่อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละบริ ษัท
กําหนด
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20.8.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.8.7.1

การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี

บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ
20.8.7.2

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชี วิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม เปิ ดให้ บริ การหรื อหยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อ
ช่องทางดังกล่าว ซึง่ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
21.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:

บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดแู ล
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพัน
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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