กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์
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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนือความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามทีได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี
คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟืนฟู

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทเี อฟทีตังขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้อง
ถินในภูมิภาคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะทีสอง (Asian
Bond Fund 2) ตามมติของทีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุนรวมเพือการออม

กองทุนรวมเพือการออมตามประกาศการลงทุน

กองทุน AI

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมทีมุง่ เน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัด
ตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุน exchange traded fund ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึงได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานตาม 1. ทังนี ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตัง
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ทีอาจจัดตังขึนในรูปของบริษท
ั ทรัสต์
หรือรูปแบบอืนใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนทีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี
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(ก) มีวต
ั ถุประสงค์เพือการลงทุนร่วมกันของผูล
้ งทุนตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี
ต้องมิได้เป็นไปเพือแสวงหาประโยชน์
จ
ากการจั
ดการทรันพรวม
ย์สน
ิ ส่
วนตัวของบุคคล
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุ
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ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บค
ุ คลหนึงบุคคลใดเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนและทรัพย์สน
ิ ที

หรือรูปแบบอืนใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนน
ทีเปิ
ไม่ถ
การประกอบธุ
รกิจหลักนทรัเพื
พย์อการออม
ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
กองทุ
ดือเป็
ยูไนนเต็
ด ตราสารทุ
บุคคล
คําศัพท์

2.
จการเงิ
นพ
ร่วท์
มลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี
คํากิอธิ
บายศั
(ก) มีวต
ั ถุประสงค์เพือการลงทุนร่วมกันของผูล
้ งทุนตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี
ต้องมิได้เป็นไปเพือแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บค
ุ คลหนึงบุคคลใดเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนและทรัพย์สน
ิ ที
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอืนผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน
้ หรือ
การสนับสนุนทางการเงินทีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึงหุน
้ ของกิจการนันใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุง
การดําเนินงานหรือการดําเนินการอืนใดในลักษณะทีสะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

กองทุน property

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสียง

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน
derivatives ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการลด
ความเสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาทีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายทีเทียบเคียงได้กบ
ั ผูร้ บ
ั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

07/05/2564
ดัชนีเงินเฟ้อ

รายละเอี
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมี
วต
ั ถุประสงค์
เพือสะท้อดนอั
ตราเงินเฟ้
อ [0165/2563] หน้า 2 / 59

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาทีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่
ายที
ยงได้
กบ
ั ผูร้ บ
ั ฝากได้
มจํอการออม
านวน ณ เวลาใด ๆ
กองทุ
นเปิ
ดเที
ยูยไบเคี
นเต็
ด ตราสารทุ
นเต็เพื

ดั
คํช
านี
ศักพลุท์่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดั
ทบ
มี
ี อ
งค์ปพระกอบเป็
นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
คํช
านี
อธิ
ายศั
ท์

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึงหนีกึงทุน

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศนัน

ตราสาร Basel III

ตราสารเพือการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ทีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธีการในการ
ซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซือขายเป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนัน

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

ธนาคารพาณิชย์

บค.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

บริษท
ั เงินทุน

บล.

บริษัทหลักทรัพย์

บลจ.

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษท
ั จดทะเบียน

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บ
การเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
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ล่าสุด
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บลจ.

บริษท
ั จดทะเบียน

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทน
ทีเปิ
มีหด
ลักยู
ทรั
ย์ทีได้
ับการจดทะเบีนยนหรื
อได้รับการอนุญาตให้ทําการซือ
กองทุ
ไพนเต็
ด รตราสารทุ
เพือการออม
ขายได้ใน SET

คําศัพท์
บริษัทย่อย

คําอธิบายศัพท์
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บ
การเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บ
การเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
ล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย
ผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสท
ิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซือขาย
derivatives

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวม
เพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึงอยูใ่ นรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน
ฐานตาม 1. ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด
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หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน
้ ใบทรัสต์
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใด

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึงอยูใ่ นรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุ
นโครงสร้
างพืนฐานที
จัดตังขึนตามกฎหมายว่
าด้วยหลักทรัพย์และ
กองทุ
นเปิ
ด ยูไนเต็
ด ตราสารทุ
น เพือการออม
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน

คําศัพท์

2.
นโครงสร้
คํากองทุ
อธิบายศั
พท์ างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน
ฐานตาม 1. ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

หน่วย private equity

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน
้ ใบทรัสต์
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใด
อย่างหนึงดังนี ทังนี ไม่วา่ กิจการดังกล่าวจะจัดตังขึนในรูปของบริษท
ั ทรัสต์
หรือรูปแบบอืนใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนทีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี
(ก) มีวต
ั ถุประสงค์เพือการลงทุนร่วมกันของผูล
้ งทุนตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี
ต้องมิได้เป็นไปเพือแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บค
ุ คลหนึงบุคคลใดเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนและทรัพย์สน
ิ ที
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอืนผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน
้ หรือ
การสนับสนุนทางการเงินทีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึงหุน
้ ของกิจการนันใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุง
การดําเนินงาน หรือการดําเนินการอืนใดในลักษณะทีสะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสัน

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

B/E

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

CIS operator

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

CRA
07/05/2564

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็น
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0165/2563]
ชอบจากสํานักงาน เว้
นแต่ทกํ
ี ย
าหนดไว้
เป็นการเฉพาะในภาคผนวก
5 ส่วนที 5 หน้า 5 / 59

2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
concentration limit

อัตราส่
นการลงทุ
นทีคําดนวณตามความมี
นได้
เสียในกิจการทีลงทุน
กองทุ
นวเปิ
ด ยูไนเต็
ตราสารทุนสว่ เพื
อการออม

counterparty
limit
คําศัพท์

อั
นการลงทุ
่ ญ
ั ญา
คํตาราส่
อธิบวายศั
พท์ นทีคูส

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5

credit derivatives

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ทีได้รบ
ั การประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้
แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือเกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี (credit event)
ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event

เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนีตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสียงด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซือขายล่วงหน้า

derivatives on
organized exchange

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน

DW

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

FX

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

international scale
07/05/2564

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 6 / 59

investment grade

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

group limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
guarantor rating
คําศัพท์

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง
หรื
อ
ผู
้
ค
้
ํ
า
ประกั
น
คําอธิบายศัพท์

international scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial Public
Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สน
ิ นัน

Nonretail MF

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

P/N

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit
07/05/2564

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 7 / 59

PVD

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

OTC derivatives
P/N

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives
ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

portfolio duration
คําศัพท์

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล
คําอธิบายศัพท์

product limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

PVD

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

regulated market

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีทํา
หน้าทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

repo
retail MF

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

SN

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating

อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึง
เป็นการประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE
07/05/2564

World Federation of Exchanges
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และตลาดหลักทรัพย์
TSR

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)นเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
กองทุ

underlying
คําศัพท์

สิ
าบ
ตัายศั
วแปรพหรื
คํน
าค้
อธิ
ท์ อหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United Equity Super Savings Fund
1.3. ชือย่อ : UOBEQMSSF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :
เว้นแต่เข้าเงือนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุน
โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรืองการคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
(2) เมือมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืนใดเพือประโยชน์
โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรก บริษท
ั จัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบ
ั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบ
ั จดทะเบียนเพิม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
07/05/2564
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2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

(2) บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบ
ั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบ
ั จดทะเบียนเพิม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการดั
งกล่าวโดยคํ
านึยู
งถึไงนเต็
ผลประโยชน์
สงู สุดทีจะเกิ
ดขึอการออม
นแก่กองทุน และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
กองทุ
นเปิด
ด ตราสารทุ
น เพื

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าขันต่ําของการสังขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. UOBEQSSFX
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
 ทังนี มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
 07/05/2564
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั
นต่ําของการสั
งซือต่ดํากว่
าทีกําหนดไว้
ในกรณีซอหน่
ื
วยลงทุ
รายละเอี
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวมได้[0165/2563]
หน้
า 10น/ควบ
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กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซือหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือใน
กรณีจาํ เป็นอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร อนึง หากมีการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้

รายละเอียดเพิมเติม : ทังนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน
2.12. รายละเอียดเพิมเติม : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
 ทังนี มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และมูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้ได้ ในกรณีซอหน่
ื
วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซือหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือใน
กรณีจาํ เป็นอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร อนึง หากมีการพิจารณารับรายการขันต่ําของการสังซือต่ํากว่าทีกําหนดไว้
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินออมและเงินลงทุนในระยะยาวจากประชาชนทัวไป โดยจะนําเงินทุนส่วนใหญ่ทระดมได้
ี
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของกําไรส่วนเกินทุนเป็นหลัก และเงินทุนบางส่วน
จะลงทุนในตราสารการเงินต่างๆ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมทีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพือการออม (Super Savings Fund : SSF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (active
management)
3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมีการ
เปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมเพือการออม (SSF listed securities)
กองทุนรวมทีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือหลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในตลาดหลักทรัพย์ทจะนิ
ี
ยามใหม่ในอนาคต โดยเฉลียในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทังนี การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลียในรอบ
ปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือ
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (infra) ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีทีกองทุนปลาย
ทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
ของกองทุนซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไข ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทังนี กองทุนปลายทางทอดแรกและ
กองทุนปลายทางทอดสุดท้ายจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลาย
ทางทอดสุดท้ายจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก (Cascade
investment)
เงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต่างๆ และ/หรือตราสารกึงหนีกึงทุน และ/หรือ
ทรัพย์สินอืนใดทีสอดคล้องกับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว้ และ/หรือทีมีลักษณะทํานองเดียวกันนี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนดให้ลงทุนได้
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงตามดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ด
ั การกองทุน และ/หรือ
อาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง รวมทังอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) หรือ
ตราสารหนีทีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non –
investment grade) หรือทีไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้
รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือทีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(listed securities) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรืองการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีรวม
ด้วยก็ได้ ทังนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเนืองจากได้รบ
ั คําสังขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพือรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :


3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรื
อ
หลายอย่
า
งตามที
ประกาศคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
ตลาดทุ
น
ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หรื
อ
ประกาศสํ
า
นั
กงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพกองทุ
ย์หรือทรั
ย์ส
หรือการหาดอกผลโดยวิ
ธีอ
ืนทีจะลงทุนในประเทศ :
นพเปิ
ดินอื
ยูนไนเต็
ด ตราสารทุน เพื
อการออม
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ส่วนที 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที 2 – ส่วนที 7 ในข้อ 3.13.1 นี ซึงมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวั
ลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วนที
6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และ
เป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้
กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบ
อายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ใน
กรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี น SN ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่
2.2.5 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็นที
ยอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดงใน
ระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุด
ทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรม
ของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี
1.2.1
มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิด
เดียวกับยทีดโครงการจั
กองทุนสามารถลงทุ
นได้
07/05/2564
รายละเอี
ดการกองทุ
นรวม [0165/2563] หน้า 13 / 59
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน

ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra
และหน่
วย ด
property
กองทุ
นเปิ
ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
1.3 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือขายใน SET
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้
เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7
ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
07/05/2564
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3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน
าวต้องมี credit
rating
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
กองทุนโดยตราสารหนี
เปิด ยูไนเต็ดัดงกล่
ตราสารทุ
น เพื
อการออม
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมที บลจ. ต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมล
ู ค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน
กรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผูย
้ ม
ื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธปท.
ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้
เงิ07/05/2564
นเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
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3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก

ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้
เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอืนซึงจะมีผลให้ บลจ. สามารถ
บังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวัน ≥100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ธพ. บง. หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือ
ทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 P/N ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 น้าํ มันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านัน ต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1
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ี การกําหนดวิธก
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ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

2.2.2 OTC derivatives ดังนี
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
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้ า้ derivatives
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3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก ≤ 35% ของน้าํ หนักทังหมดในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์
ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุน ในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทังนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษท
ั ในเครือของ บลจ. บลจ. นันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระหนีตาม
ข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit
Default Swap)
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงใ
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา
ส่วนที 7 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
กรณีทเป็
ี นการลงทุนเพือกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยหรือกองทุนสํารองเลียงชีพ ให้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity
ได้ โดยต้องไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงินขันต่าํ ทีจะลงทุน

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :


3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไป
นี ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลียนแปลงอัตราส่วนการ
ลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศทีแก้ไขด้วย
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (Single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี

ไม่เกิน 20%

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ทีรัฐบาลเป็นประกัน
4

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกูก
กว่า
ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
1. 10% หรือ
ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
07/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุ
นก
รวม
[0165/2563]
ประเทศไทย
2. น้าํ หนั
ของตราสารที
ลงทุนหน้า 18 / 59
ใน benchmark + 5%
4.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี

ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ทีรัฐบาลเป็นประกัน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน
ข้4อ

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้
วนดังนี พย์สน
ประเภททรั
ิ
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกูก
ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย

เพือการออม

ไม่เกิอั
นต
อัต
ราดัวงนนี(%
แล้วของ
แต่อัตNAV)
ราใดจะสูง
ราส่
กว่า

1. 10% หรือ
2. น้าํ หนักของตราสารทีลงทุน
ใน benchmark + 5%

4.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี < 397 วัน
นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ
4.2.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
5

ทรัพย์สินดังนี
5.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลัก
ทรัพย์
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซือขายใน SET)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
ใน benchmark + 5%

5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุน
้ ของ
บริษัทดังกล่าวซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผูล
้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอยู่ระหว่างดําเนิน
การ
แก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขาย
ใน SET)
5.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1
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5.4 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกูก
ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุน
้ ของ

ข้อ

บริษัทดังกล่าวซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผูล
้ งทุนทัวไปของ SETกองทุ
(แต่ไม่รน
วมถึ
ษไ
ัทนเต็
ทีอยู่รด
ะหว่
างดําเนิน น
เปิงดบริยู
ตราสารทุ
การ
แก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขาย
ประเภททรัพย์สน
ิ
ใน SET)

เพือการออม
อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1
5.4 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกูก
ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึน
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี
< 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ ไ ด้
มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2
ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วัน
นับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ
การจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ
ทีอาจทําให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซือขายใน SET)
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด
5.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลัก
ทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET)
5.9 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 ทีจด
ทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบี
ยนซือ
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ดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 20 / 59
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์ สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข

อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด

ข้อ

5.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบี
ยนซื
อขายในกระดานซื
อขายหลัก น
กองทุ
นเปิ
ด ยูไนเต็ด ตราสารทุ
ทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มี
ประเภททรั
พย์สน
ิ อขายใน SET)
การเพิกถอนหน่วยดังกล่
าวออกจากการซื

เพือการออม
อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.9 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 ทีจด
ทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือ
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์ สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
ขายใน SET)
6

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีมีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน benchmark +
10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนิตบ
ิ ค
ุ คล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่สัญญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี
บัญชี
เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุโครงการ < 1
ปี
ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน

1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอายุ
กองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี เฉพาะ MF
ทีมี
อายุโครงการ > 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
07/05/2564
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2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
1.2 ธพ.
1.3 บง.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด
1.4 บค.
ข้อ

ย์ย
สน
ิ
1.5 บรรษัทตลาดรองสิประเภททรั
นเชือทีอยู่อพ
าศั

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอายุ
กองทุน
ตราสารทุน คงเหลื
เพือการออม
อ < 6 เดือน ทังนี เฉพาะ MF
ทีมี
อายุโครงการ > 1 ปี
อัตราส่วน (% ของ NAV)

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MFได้ดาํ เนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ทีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ศุ
กูก หรือตราสาร Basel III ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

ข้อ
6

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน

derivatives ดังนี

6.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมีวัตถุประสงค์
เพือการลดความเสียง
(hedging)
07/05/2564
6.2 การเข้าทําธุรกรรม

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
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global exposure limit

ข้อ
6

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ
derivatives ดังนี

อัตราส่วน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

6.1 การเข้
าทําธุรกรรม
ประเภททรั
พย์สน
ิ
derivatives ทีมีวัตถุประสงค์
เพือการลดความเสียง
(hedging)

ไม่เกินมูลอั
ค่ต
าความเสี
ราส่วน ยงทีมีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมิใช่เพือการลด
ความเสียง (nonhedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่ ม ี การลงทุนแบบซับซ้อน 1
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มี การลงทุนแบบซับซ้อน 1
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดังนี
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมี
ความซับซ้อน (exotic derivatives)

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อ
กําหนดเกียวกับ product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หุน
้ ของบริษท
ั รายใดรายหนึง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุน
้ ของบริษท
ั รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริษท
ั นัน

2

ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้
ออกรายใดรายหนึง

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial
liability)2 ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี ในกรณีทีผู้ออก
ตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํา
มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการ
เงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสินทางการเงิน
นันจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทัวไป และในกรณี
ทีผูอ
้ อกตราสารไม่มห
ี นีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด3 ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี
ของผู้ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็นรายโครงการ

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย)

07/05/2564

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสาร
ทีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
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grade
หรือยไม่
มี credit rating
ให้ บลจ.
ลงทุ[0165/2563]
นเพือกองทุนภาย
ใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง

กองทุนเปิด
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

นันจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทัวไป และในกรณี
ทีผูอ
้ อกตราสารไม่มห
ี นีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด3 ให้ใช้อัตราส่วนไม่
น 1ด
ใน ตราสารทุ
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้
อนี
ยูไเกินเต็
น เพือการออม
ของผู้ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
อัตราส่
(% ของ
NAV)
issuance program)
ให้พวจ
ิ นารณาเป็
นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสาร
ทีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภาย
ใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง
เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคล
ดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อืนที บลจ. เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน
infra ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน
property
ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีมี
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 24 / 59
ลักษณะครบถ้วน ดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
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4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึง

กองทุนเปิด
ข้อ
5

6

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน
infra ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
จัดด
ตังขึ
นใหม่โดยมีน
อายุ
ไม่อการออม
เกิน 2 ปี
ยูไ(2)
นเต็
ตราสารทุ
เพื
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

ประเภททรัพย์สน
ิ
หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน
property
ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีมี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมด
ของกองทุน private equity

2 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ

เงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
3 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแก้ไขเพิมเติม

ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สินทีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีลงทุนมีคุณสมบัติทีเปลียนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ
เปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีเกิด
กรณีดังกล่าว
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 1 (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็น
ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้องดําเนิน
การดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน
(product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ
1 ในส่วนที 3
(ข)
90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับรายละเอี
กรณีอืนใดนอกเหนื
อดจากกรณี
ตามส่
5 ข้อ 2 (3) หน้
(ก)า 25 / 59
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ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวมวนที
[0165/2563]
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน

(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้กองทุ
นแต่เป็น
นเปิ
กรณี
อ 4ดในส่
วนนี
ด ตยูามข้
ไนเต็
ตราสารทุ
น เพือการออม
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน
(product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ
1 ในส่วนที 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดัวกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถแก้ไข
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือ
ความในวรรคหนึงมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี
ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด และให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
จัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทังนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนที 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดัง
กล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วันทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
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2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั

1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดกองทุ
ส่งรายงานต่
กงานดก.ล.ต.
รวมทัน
งจัด
ส่งอการออม
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
นเปิดอสํยูาไนันเต็
ตราสารทุ
เพื
ทําการนับแต่วันทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพือการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
1. หน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออม
2. หน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออมพิเศษ

ชือย่อ

คําอธิบายเพิมเติม

UOBEQ
SSF
UOBEQ
SSFX

เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือส่งเสริมการออมระยะยาวของ
ผูล
้ งทุน
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือส่งเสริมการออมระยะยาวของ
ผูล
้ งทุนและช่วยสร้างเสถียรภาพของระบบตลาดทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภทหน่วยลงทุน หรือเปิดให้
บริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ เพือเพิมความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลียนแปลง ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม หากบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้ง
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ
ในกรณีทหน่
ี วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มจ
ี าํ นวนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเหลืออยูแ
่ ล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนันไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนันเพิมเติม บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
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5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
บริษท
ั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกให้แก่ประชาชนทัวไปในราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี หากยอดรวมการสังซือมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อน
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครังแรก โดยจะปิดประกาศทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
5.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพือการออม
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุน และคู่มือการลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการออม ทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้า
มี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
ทังนี ในการเปิดบัญชีเพือซือหน่วยลงทุนเป็นครังแรก บริษท
ั จัดการจะจัดให้มี คูม
่ อ
ื การลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบต
ั ต
ิ ามเพือให้ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
อนึง การลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน ผูส
้ งซื
ั อ หรือผูล
้ งทุนมีหน้าทีต้องปฏิบต
ั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน)
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองทีบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ
ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทังนํา
ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษัทจัดการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตังแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และเป็นผูร้ บ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชอตามเงื
ื
อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผูใ้ ช้สท
ิ ธิ ในฐานะ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุน
อืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม ตามเงือนไข
วัน เวลา ทีระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 8.2.3 ทังนี การสับ
เปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ใน
โครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
5.2.2.2 INTERNET (ถ้ามี)
บริษท
ั จัดการจะรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงือนไขทีได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสังซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือผูส
้ งซื
ั อได้ทาํ รายการสังซือหน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการได้รบ
ั เงินค่าสัง
ซือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก คําสังซือหน่วย
ลงทุนนันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีทมี
ี ขอ
้ ขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถรับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน บริษัทจัดการถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนทีตกลงใช้บริการซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในคําขอ
ใช้บริการ และ/หรือทีจะแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึงรวมถึงการยอมรับความเสียงใดๆ ทีอาจเกิดขึนเนืองมา
จากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
กําหนด
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 28 / 59
5.2.2.4 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.2.2.3 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศั
(Mutual
fund ด
byตราสารทุ
phone) (ถ้ามี
กองทุพนท์เปิ
ด ยูไนเต็
น) เพือการออม
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
5.2.2.4 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมนําเสนอวิธีการสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนวันเริมการให้บริการ
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสังซือโดยสามารถชําระเป็น
 เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
 เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชี เงินฝากประเภท
กระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ เพือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ หลังจากทีบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผูส
้ งซื
ั อ
แล้ว ผูส
้ งซื
ั อจะได้รบ
ั หลักฐานการรับชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ทังนี การสังซือ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รบ
ั เงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสังซือนัน และแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อทราบ
ผู้สังซือทีได้ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท ออม
ทรัพย์ในนามของบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชย์ ซึงดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.2.3.2 INTERNET (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
5.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือ
บัญชีกองทุนทีบรษัทจัดการเปิดขึน
5.2.3.4 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผล
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็น
บัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนครบ
ถ้07/05/2564
วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุรายละเอี
นทีคํานวณได้
เมือสินวันดทํการกองทุ
าการขายหน่
วยลงทุ
น ณ วันทีได้หน้
รบ
ั าใบคํ
ยดโครงการจั
นรวม
[0165/2563]
29าสั
/ งซื
59อ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว

บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนในข้อ 5.2.3 แล้วนันกองทุ
หากบริน
ษเปิ
ท
ั จัด
ดการไม่
ได้รด
บ
ั ใบคํ
าสังซือหน่น
วยลงทุ
นภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผล
ยูไนเต็
ตราสารทุ
เพือการออม
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชี เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็น
บัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รบ
ั ใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนตามทีสังซือ
หลังจากทีได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีทมี
ี การสังซือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อน ได้ก่อน” ตามวันทีทีได้รับคําสังซือพร้อม
เงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลนันถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด บริษท
ั จัดการจะพิจารณาไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คลหรือ
กลุม
่ บุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึงในสามของหน่วยลงทุนทีได้จาํ หน่ายแล้วทังหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีลักษณะครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
5.2.5 การคืนเงินค่าสังซือแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี
5.2.5.1 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติการ
ขายหน่วยลงทุนนัน และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุน
5.2.5.2 กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากเกิด
กรณีตามทีระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงือนไข (อายุโครงการ)”
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่ วัน
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 5.2.4 วิธก
ี ารจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน
และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึงดังต่อไปนี
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
5.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
5.2.6.6 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันทําให้หรือจะทําให้บค
ุ คลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนโดยไม่ได้รบ
ั
การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6.7 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
(ค)
ตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบ
ุคคลและเงื
อนไขในการลงนาม
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 30 / 59
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล

(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที
ั จัยู
ดไ
การกํ
กองทุ
นบริ
เปิษดท
นเต็าหนด
ด ตราสารทุน เพือการออม
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
(ค) ตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงือนไขในการลงนาม
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ามี), บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี), การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น
ราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทังนีหลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 16 เรือง “วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง”
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซือ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงจะระบุไว้ในหนังสือชีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป ทังนี บริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
6.2.1 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคูม
่ อ
ื การลงทุนสําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
เพือการออม
ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วย
ลงทุน และคู่มือการลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการออม ได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทก
ุ วันในเวลาทําการ
ทังนี ในการเปิดบัญชีเพือซือหน่วยลงทุนเป็นครังแรก บริษท
ั จัดการจะจัดให้มี คูม
่ อ
ื การลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบต
ั ต
ิ ามเพือให้ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
อนึง การลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน ผูส
้ งซื
ั อ หรือผูล
้ งทุนมีหน้าทีต้องปฏิบต
ั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน)
6.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7
แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน พร้อมทังนําใบคําสัง
ซือหน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ทังนี ผูล
้ งทุนทีสนใจสังซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือ
หลักฐานอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือวิธีการ
อืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ในการสังซือ ผูส
้ งซื
ั อรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือหรือน้อยกว่าทีสังซือไว้ตามทีบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จั ด สรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสังซือดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียในกรณีทีไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนที
กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนใ
ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรือง เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถยืนเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ทการขายหรื
ี
อรับ
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
การกองทุ
[0165/2563]
หน้
า น31ได้/ต59
บริ
ษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้
ามี) และเมื
อเจ้าหน้าทีดของบริ
ษท
ั จันดรวม
การ หรื
อผู้สนับสนุนซื
อคื
รวจ
สอบเอกสารการสังซือและเงินค่าสังซือว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนทีเจ้าหน้าทีได้ ลงนามรับรอง
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน

อืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
ในการสังซือ ผูส
้ งซื
ั อรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสังซือหรือน้อยกว่าทีสังซือไว้ตามทีบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จั ด สรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสังซือดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียในกรณีทีไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับคําสั
งซือหน่นวเปิ
ยลงทุ
านวนทั
งหมดทีมีคาํ นสังซื
วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนที
กองทุ
ด นยูตามจํ
ไนเต็
ด ตราสารทุ
เพือหน่
อการออม
กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนใ
ผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรือง เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถยืนเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนได้ทการขายหรื
ี
อรับ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนซือคืน ได้ตรวจ
สอบเอกสารการสังซือและเงินค่าสังซือว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนทีเจ้าหน้าทีได้ ลงนามรับรอง
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน
หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับกองทุนรวมเพือการออม
1. ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออม บริษท
ั จัดการจะจัดให้มรี ะบบงานในการตรวจสอบการซือหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
2. บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
ประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนจนถึงสินสุดระยะเวลาการได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามทีหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศกําหนด
สําหรับกองทุนรวมเพือการออม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดรับคําสังซือหน่วยลงทุนชัวคราว / ถาวร ตามทีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สท
ิ ธิปด
ิ รับคําสังซือหน่วย
ลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วน
ั เปลียนแปลงดังกล่าว
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนวันเริมการให้บริการ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1) ผูล
้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด ทีรับคําสังซือภายในวันทําการขายหน่วย
ลงทุนเท่านัน
โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออม
ทรัพย์ ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารพาณิชย์อนใดที
ื
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบัญชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงซื
ั ออืนๆ เพือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสังซือนันๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีจัดตังโดยบริษท
ั
จัดการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนีกับบริษท
ั
จัดการไม่ได้
(4) ผูล
้ งทุนทีสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสังซือ
หน่วยลงทุนไม่ได้
บริษท
ั จัดการจะรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือบริษท
ั จัดการอาจรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืน โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนทีจะชําระให้แก่บริษัทจัดการต้องเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยไม่ผด
ิ กับ
วัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม และอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท
จัดการ รวมทังต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดต่อกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม เช่น ไม่ทาํ ให้ความเสียง
ของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น
ในกรณีทีบริษัทจัดการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ทีลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืน บริษัทจัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนของกอง
ทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืนก่อนการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาคุณสมบัตข
ิ องหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สน
ิ จากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ออกตราสาร อันดับความน่าเชือถือ อายุเฉลียของตราสารหนี (duration) และสภาพคล่อง
เป็นต้น ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกรอบการลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการ
ออม หรือไม่ และจะสามารถรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดบ้างเพือการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยึดหลัก
ความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty) และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
ทังนี ในการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) บริษท
ั จัดการจะคํานวณมูลค่าของ
หลั
กทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สินวั
นทําการก่
อนวันซือขายหน่
วยลงทุนนรวม
ซึงมี[0165/2563]
มล
ู ค่าเท่ากับจําหน้
นวนที
ระบุ/ใ59
นคํา
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
า 32
สังซือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด(ถ้ามี) ทีได้จากการรับชําระค่าซือหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม ทีเปิดไว้กบ
ั ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ณ วันทําการซือขายหน่วย

ในกรณีทีบริษัทจัดการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ทีลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืน บริษัทจัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนของกอง
ทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืนก่อนการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาคุณสมบัตข
ิ องหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สน
ิ จากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ออกตราสาร อันดับความน่าเชือถือ อายุเฉลียของตราสารหนี (duration) และสภาพคล่อง
เป็นต้น ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกั
บวัตถุน
ประสงค์
นโยบาย
ของกองทุ
นเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการ
กองทุ
เปิด ยู
ไนเต็ดและกรอบการลงทุ
ตราสารทุน นเพื
อการออม
ออม หรือไม่ และจะสามารถรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดบ้างเพือการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยึดหลัก
ความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty) และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
ทังนี ในการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) บริษท
ั จัดการจะคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สินวันทําการก่อนวันซือขายหน่วยลงทุน ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับจํานวนทีระบุในคํา
สังซือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด(ถ้ามี) ทีได้จากการรับชําระค่าซือหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม ทีเปิดไว้กบ
ั ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ณ วันทําการซือขายหน่วย
ลงทุน พร้อมกับเอกสารแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินทีโอน โดยระบุจํานวนหลักทรัพย์และมูลค่ายุติธรรม เพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์อืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) ตามทีได้รบ
ั โอนจากผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเปิดรับหรือไม่รับชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน รวมทังเงินสด (ถ้ามี) ได้ตามทีบริษัท
จัดการเห็นสมควร
6.2.3.2 INTERNET (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนที
บริษัทจัดการเปิดขึน
6.2.3.3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงซื
ั อหรือ
บัญชีกองทุนทีบริษท
ั จัดการเปิดขึน
6.2.3.4 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)
สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสม่าํ เสมอด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มก
ี ารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีเงินครบตามทีระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านันเพือซือหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูส
้ งซื
ั อในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหัก
บัญชีเพือซือหน่วยลงทุนไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรือในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงิน
ในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตมีไม่เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทุนได้ครบตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ทงหมด
ั
บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หก
ั
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทังนีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มี
การหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีจาํ นวนเงินไม่เพียงพอทีจะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบต
ั รเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้บริการสังซือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบต
ั รเครดิตสําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.2.3.5 การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจเพิมเติมวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอ
ื ว่าวิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธก
ี ารอืนๆ บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนัน หากบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผล
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษท
ั จัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็น
บัญชีเดียวกับทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสังซือหน่วยลงทุนครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รบ
ั ใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บน
ั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนและเพิม
จํานวนหน่วยลงทุนทีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสินวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษท
ั จัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือพร้อมเงินค่าซือเต็ม
จํานวน
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนทีซือเข้ามา ทังนี บริษัทจัดการจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้สังซือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง

บริษท
ั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนและเพิม
จํานวนหน่วยลงทุนทีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสินวันทําการขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษท
ั จัดการอาจจัดสรรหน่
วยลงทุ
น โดยใช้
ลักการสั
งซือก่อนได้น
ก่อเพื
นตามวั
นทีได้รับใบคําสังซือพร้อมเงินค่าซือเต็ม
กองทุ
นเปิ
ด ยูไหนเต็
ด ตราสารทุ
อการออม
จํานวน
ในกรณีทีการสังซือพร้อมกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนทีซือเข้ามา ทังนี บริษัทจัดการจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้สังซือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รบ
ั การ
จัดสรรนัน
6.2.6 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนชัวคราว/ถาวร หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการ
ตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทจะลงทุ
ี
นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
6.2.6.3 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนทีได้
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2.6.4 กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
6.2.6.5 กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุน
6.2.6.6 กรณีอืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วน
ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทังหมด
6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผูล
้ งทุนสามารถทําการซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษท
ั จัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 15 วัน นับตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง
จะระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญต่อไป โดยหากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือ
เป็นวันทําการทีไม่สามารถซือขายหน่วยลงทุนได้ให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป
บริษท
ั จัดการอาจเปลียนแปลงวันทําการซือหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ทังนี บริษท
ั จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ
บริษท
ั จัดการกําหนดให้วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที
บริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการอาจจะปรับปรุงเปลียนแปลงเพิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
กองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อืน หรือวิธีการอืนใดตามทีผู้
ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทังนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอืนใด ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกียวกับกองทุนตามวิธใี ดวิธห
ี นึง
ข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธท
ี ได้
ี แสดงความจํานงไว้
เท่านัน จนกว่าจะมีคาํ สังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบ
ั ข้อมูลเกียวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธห
ี รือช่องทางทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กบ
ั บริษท
ั จัดการ

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
07/05/2564
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 34 / 59

ข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธท
ี ได้
ี แสดงความจํานงไว้
เท่านัน จนกว่าจะมีคาํ สังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบ
ั ข้อมูลเกียวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธห
ี รือช่องทางทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กบ
ั บริษท
ั จัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ไม่มี

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน
1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซือคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทังยืนเอกสารที
เกียวข้องตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืน ตามจํานวนทีระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทังนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจะขายคืนในใบคําสังขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจาํ นวนเงินทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูข
้ ายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ นรายการทีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12
(4) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ
11 โดยบริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน
(5) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั รับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกับสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนพร้อมทังออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสาํ หรับค่าธรรมเนียม
การรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั รับซือคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซือคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสังขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ยน
ื
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนีการยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ
2. INTERNET (ถ้ามี)
บริ
ษท
ั จัดการอาจรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิ
นเตอร์ยเดโครงการจั
น็ตได้โดยเป็ดนการกองทุ
ไปตามหลันกรวม
เกณฑ์
เงือนไข และวิ
ธีกาารที
ษัท
07/05/2564
รายละเอี
[0165/2563]
หน้
35 บริ
/ 59
จัดการกําหนด ซึงผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซือคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสังขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ยน
ื
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนีการยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษท
ั จัดการอาจรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด ซึงผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
3. บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วน
ั รับซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี
ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีทเป็
ี นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสังซือ/
ขายหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
(4) บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืน ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ทาํ ให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอืนๆ บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
7.4.3 หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับกองทุนรวมเพือการออม
ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออม บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวัน
และเวลาทีลงทุน และเมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุน
แต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) ทังนี วันทีลงทุน หมายความว่า วันทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมอืน ให้
หมายความถึงวันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออมของรายการทีรับโอนนัน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสมาคม
กําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือมีรายการขายคืน
หน่วยลงทุนเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 15.30 น.
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
กองทุนจะเปิดให้มก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน เป็นการชัวคราว หรือถาวรได้
เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
การเปลียนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
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เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน เป็นการชัวคราว หรือถาวรได้
เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
การเปลียนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้น
อเปิ
มูลด
ในการส่
งคําสั
นหน่วยลงทุ
นล่อการออม
วงหน้าได้
กองทุ
ยูไนเต็
ดงขายคื
ตราสารทุ
น เพื

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการออม และเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพือการออมได้
รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการออมมีหน้าทีต้องปฏิบต
ั ต
ิ าม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการลงทุน
ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึงสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุน
อนึง ในกรณีทการขายคื
ี
นหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการออมไม่เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการออมมีหน้าทีต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิมเติมตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
ทังนี สําหรับกองทุนรวมเพือการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการขายคืนและระบบงานในการขายคืน
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน และบริษัทจัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนด
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทาํ รายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอืนใด เมือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
7.9.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏตามทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผู้สังขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงระยะเวลาในการรับคําสังซือคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผูส
้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังได้ทําการเปลียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การเปลียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทังนี การเปลียนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้
ผูล
้ งทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1) กรณีทีเอกสารหลักฐานการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลียนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนัน
เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 7. “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
ทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี การปรับปรุง
แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง
แก้ไข เรืองอืนใดทีเกียวข้อง ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลียน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิดการเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
07/05/2564
 Internet
 บริษัทจัดการ
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เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิดการเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการ

กองทุ
นเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน
:
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”)
ตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ได้
ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการจะเริมเปิดให้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/
หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
นัน บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.1 เงือนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษท
ั จัดการกําหนดเท่านัน การสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษท
ั จัดการจะดําเนินการนําเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะ
เสียค่าธรรมเนียมตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือผู้ถือหน่วยลงทุนยืน
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ทังนี บริษท
ั จัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผูล
้ งทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการสับเปลียน
หน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมนัน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตาม
วันและเวลาทีลงทุน และเมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงิน
ลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสมาคมบริ
ี
ษท
ั
จัดการลงทุนกําหนด ทังนี วันทีลงทุน หมายความว่า วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมในแต่ละรายการ
และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกใน
กองทุนรวมเพือการออมของรายการทีรับโอนนัน
บริษท
ั จัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดย
มีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที
เกียวข้องประกาศกําหนด ทังนี บริษัทจัดการจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจัดการกําหนดได้ ดังต่อไปนี
(1) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม ไปยังกองทุนรวมเพือการออม ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ (ถ้ามี)
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด ซึงอยู่ภาย
ใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที
เกียวข้องกําหนด
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”)
เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ
โดยบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด
ต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม (กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน
(กองทุนเปิดปลายทาง) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อน
เปิดให้บริการทางเว็ปไซด์ของบริษท
ั จัดการ
อย่างไรก็ตาม การสับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ (กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษหรือ
กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืนใด (กองทุนเปิดปลายทาง) กองทุนเปิดปลายทางดังกล่าวต้อง
เป็นกองทุนรวมเพือการออมพิเศษเท่านัน หรือเป็นกองทุนรวมเพือการออมทีมีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน และ/
หรือ กองทุนอืนใดทีสํานักงาน และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้องจะประกาศเพิมเติมในอนาคต
(2) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพือการออม
07/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 38 / 59
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน
ก. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง
การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัท

เปิดให้บริการทางเว็ปไซด์ของบริษท
ั จัดการ
อย่างไรก็ตาม การสับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ (กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษหรือ
กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืนใด (กองทุนเปิดปลายทาง) กองทุนเปิดปลายทางดังกล่าวต้อง
เป็นกองทุนรวมเพือการออมพิเศษเท่านัน หรือเป็นกองทุนรวมเพือการออมทีมีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน และ/
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
หรือ กองทุนอืนใดทีสํานักงาน และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้องจะประกาศเพิมเติมในอนาคต
(2) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพือการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน
ก. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง
การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมอีกกองทุนหนึง ทีอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการอืน (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน
ข. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการอืน (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
(“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ผูล
้ งทุนจะต้องดําเนินการให้บริษท
ั จัดการอืนของกองทุนเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทังดําเนินการให้มก
ี ารจัดทําและส่งมอบเอกสาร
หลักฐานการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั จัดการ
อย่างไรก็ตาม การสับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ (กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษหรือ
กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืนใด (กองทุนเปิดปลายทาง) กองทุนเปิดปลายทางดังกล่าวต้อง
เป็นกองทุนรวมเพือการออมพิเศษเท่านัน หรือเป็นกองทุนรวมเพือการออมทีมีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน และ/
หรือ กองทุนอืนใดทีสํานักงาน และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้องจะประกาศเพิมเติมในอนาคต
(3) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ
การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดภายใต้
การบริหาร (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชีชวน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุน
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้
ราคาขาย และเงือนไข ตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงเพิมเติมให้มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอืน (“กองทุน
เปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)
โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขที
ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน
ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนรวมอืนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริมเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
อนึง ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี บริษท
ั จัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติม
การสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมไปยังกองทุน
รวมเพือการออมอืน บริษท
ั จัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั
5 วันทําการนับแต่วันที
ได้รบ
ั คําสังจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน
หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับกองทุนรวมเพือการออม
ทังนี บริษท
ั จัดการอาจหยุดรับคําสังสับเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชัวคราว หรือถาวร ก็ได้ในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด
รับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีตอ
่ กองทุนเปิดและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สท
ิ ธิปด
ิ รับคําสังสับเปลียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่า
นทางเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วน
ั เปลียนแปลงดัง
กล่าว
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและ
เวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุน
เปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเพือประโยชน์สงู สุดของผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริษท
ั จัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซือคืนดังนี
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุน
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
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(2.1) การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางทีอยูภ
่ ายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ การกําหนดราคาสับเปลียน
หน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินค่า
ซือหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง

หน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริษท
ั จัดการ
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซือคืนดังนี
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุน
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
(2.1) การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางทีอยูภ
่ ายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ การกําหนดราคาสับเปลียน
หน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินค่า
ซือหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง
(2.2) การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน การกําหนดราคาขาย
หน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนเมือสินวันทําการทีบริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง
ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รบ
ั การ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และกองทุนรวม
8.2.5 วิธีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังสับเปลียนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนเงินทีต้องการสับเปลียนในใบคําสังสับเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลียน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นรายการบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่ น
รายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
ทังนี บริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี
(4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะ
เพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับ
เปลียนเข้าดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ขอ
้ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคา
ขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลียนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
8.2.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
บริษท
ั จัดการอาจนําเสนอวิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนๆ
ื เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
เงือนไขอืน :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8. “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน
9.2
การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพือชําระค่าขายคื
นหน่ย
วยลงทุ
น
07/05/2564
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 40 / 59
บริษท
ั จัดการจะยึดหลักให้มก
ี ารดําเนินการทีเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน
9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะยึดหลักให้มก
ี ารดําเนินการทีเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market)
2. อายุเฉลียของตราสารหนีทีลงทุน (duration)
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชือถือ (credit rating)
ในกรณีทีมีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เช่น หน่วยการซือขาย (Board lot) ขันต่าํ หรือหน่วยหรือมูลค่า
ซือขายขันต่ําของตราสารอืนๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มส
ี ภาพคล่องเนืองจากมีเงือนไขทีทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สน
ิ ตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพือส่งมอบ
บริษท
ั จัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมทีบริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนนัน ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีกองทุนรวมต้องจ่ายให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพือจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีต้องชําระให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพือพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทังหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ทจั
ี ดสรรให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ทจั
ี ดสรรให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีคํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุน
้ และหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุน
้ และหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ทคํ
ี านวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีกองทุนต้องชําระให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษท
ั จัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทกองทุ
ี
นมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมือกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สินวันทําการใดถัดจากวันนัน
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนทีต้องการจัดสรรให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบ
ั
กรณีทมี
ี ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนนันให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น
9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิดไว้กบ
ั บริษท
ั นายหน้าซือขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผูร้ บ
ั ฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนทีเป็นเงินนัน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธท
ี ผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทังนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่าขาย
คืนในส่วนทีเป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในวันเดียวกับทีบริษท
ั จัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนรายอืนๆ

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี
10.1 บริษท
ั จัดการพิจารณาโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิด
กรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)
แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนรายละเอี
ไว้แล้วให้ยทดโครงการจั
ราบถึงการเลื
าหนดการชํ
าขายคืนหน่วหน้
ยลงทุ
07/05/2564
ดอนกํ
การกองทุ
นรวมาระค่
[0165/2563]
า 41น /ตลอด
59
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น

10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงิ
นค่าขายคื
นหน่
นแก่
ถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนตาม
10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
กองทุ
นเปิ
ด วยูยลงทุ
ไนเต็
ด ผตราสารทุ
เพือการออม
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก ประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติหรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสัง
ซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลั
งและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
นทีมีคยาํ ดโครงการจั
สังซือหน่วยลงทุ
นไว้แล้น
วให้
ทราบถึ
งการหยุดขายหน่
วยลงทุ
07/05/2564
รายละเอี
ดการกองทุ
รวม
[0165/2563]
หน้า 42
/ 59น
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน

(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน สําหรับ
วันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5 วันทําการ
ก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง
ซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
1. ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
2. บริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการ
ออม ทังนี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. UOBEQSSF
ไม่จา่ ย
2. UOBEQSSFX
ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.1779 ปี
1. UOBEQSSF
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.1779 ปี
2. UOBEQSSFX
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุ
นรวม
:
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 43 / 59
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

2. UOBEQSSFX

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดักองทุ
งกล่าวข้น
างต้
ค่าเพิมหรือภาษี
ธรุ กิอการออม
จเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
เปินดได้ยูรไวมภาษี
นเต็ดมลู ตราสารทุ
น เพื
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชือย่อ

1. UOBEQSSF

2. UOBEQSSFX

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษท
ั จัดการจะเรียก
เก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษท
ั จัดการจะเรียก
เก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีกองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราทีกองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น และรวมถึงกรณีทกองทุ
ี
นปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ของบริษท
ั จัดการอีกทอดหนึง บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ําซ้อนด้วย

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชือย่อ

1. UOBEQSSF

2. UOBEQSSFX

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วง
ตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วง
ตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชือย่อ

1. UOBEQSSF

2. UOBEQSSFX
07/05/2564

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
หน้า 44
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุรายละเอี
บัน โดยจะคํ
านวณค่าดธรรมเนี
ยมดั
งกล่า[0165/2563]
วเป็นรายวันและบริ
ษัท/ 59
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

1. UOBEQSSF

2. UOBEQSSFX

ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
ประมาณการค่
ธรรมเนี
ยมนายทะเบี
ยนหน่น
วยลงทุ
นรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ปี
กองทุนเปิาด
ยูไนเต็
ด ตราสารทุ
เพือการออม
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนีสินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอืนทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทีมีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีทีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนทีจ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอืนๆ (ถ้ามี) ทังนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคํา
สังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้องอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการจัดทําขึนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการลงทุน และเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอืนๆ ถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษท
ั จัดการ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมือได้รบ
ั คําสังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืน แทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการได้มาซึงหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
(8) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการซือขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(12) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ
(13) ค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอืนใดทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ในประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการป้องกันความเสียงอืนใดทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลัก
ทรัพย์ในประเทศ เช่น สัญญาซือขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามทีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอืนใดเพือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศ ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่า
ใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 45 / 59
บั07/05/2564
ญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสารกับผู้เกียวข้องกับทรัพย์สินของกองทุน (ถ้ามี)
(16) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ทีใช้ในการทํารายการของกองทุนเปิด

(12) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ
(13) ค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอืนใดทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ในประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่า
ธรรมเนียม การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการป้องกันความเสียงอืนใดทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลัก
ทรัพย์ในประเทศ เช่น สัญญาซือขายล่
ใช้จ่าดยหรื
อค่าธรรมเนีนยมอื
ตามทีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
กองทุวงหน้
นเปิาดและค่
ยูไานเต็
ตราสารทุ
เพืนๆ
อการออม
ธรรมเนียมอืนใดเพือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศ ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่า
ใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระ
บัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสารกับผู้เกียวข้องกับทรัพย์สินของกองทุน (ถ้ามี)
(16) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ทีใช้ในการทํารายการของกองทุนเปิด
(17) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(18) ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์ทีซือหรือขายเพือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึงรวมถึงภาษีอืนๆ ตามทีกองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานทีเกียวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
1. UOBEQSSF
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
2. UOBEQSSFX
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
1. UOBEQSSF
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
2. UOBEQSSFX
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอืนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทําการล่าสุดก่อนหน้าวันทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนแต่ไม่ตาํ่ กว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะเรียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยตรงเมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนยืนคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีเป็นการสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
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รายละเอียดเพิมเติม :

ทังนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกุล ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทังนีเพือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันทียืนคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพือเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงือนไขทีทางธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รวมทังค่าสมุดเช็คชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีสังจ่ายแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนดโดยตัดจ่ายจาก
จํานวนเงินทีจะชําระคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนัน ๆ
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดจากการใช้บริการเสริมของธนาคารพาณิชย์ ตามอัตราและเงือนไขทีทางธนาคาร
พาณิชย์กาํ หนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม (ถ้ามี) หรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับกองทุนรวมตามทีระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มส
ี ท
ิ ธิทจะตั
ี
ดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลียตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทังนี การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างการ
บัญชีทรัี บรองทัวไป หรือมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
(1) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และจะเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดัง
กล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี
(1.1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ทีระบุไว้ในโครงการ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
(1.2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1
ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที
เพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ทังนี ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
(2) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดําเนิน
การแล้ว บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดให้
มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
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รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
ทังนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึงของข้อ 15.5 (2) แล้ว

เพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ทังนี ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
(2) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนกองทุ
รวมมีความประสงค์
ะลดค่ด
าธรรมเนี
ยมหรือน
ค่าเพื
ใช้จอการออม
่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดําเนิน
นเปิด ยูไจนเต็
ตราสารทุ
การแล้ว บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดให้
มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
ทังนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึงของข้อ 15.5 (2) แล้ว
( 3 ) ในกรณีทีกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมทีบริษท
ั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมล
ู ค่าไม่นอ
้ ยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าทีตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ทังนี การเปลียนแปลงตามข้อ 15.5 (1.2) และวรรคสองของข้อ 15.5 (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี
ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษท
ั จัดการจะใช้คา่ กลางระหว่างราคาเสนอซือและ
ราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของแต่ละวันทําการ เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ ทังนี ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลียนหรือกรณีทีบริษัท
จัดการโดยความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลียนนันไม่มค
ี วามเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
อัตราแลกเปลียนทีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอืนใดแทนได้
บริษท
ั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยจะคํานวณดังนี
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนันมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยทัง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันได้
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจาก
การลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวมและจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนนัน จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กบ
ั หน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซือคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีขาย
ได้ทงหมดของแต่
ั
ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคํานวณจะต้องมีมล
ู ค่าไม่ตาํ่ กว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที 1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิครังแรกหลังจากปิดจองซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม จําหน่ายได้ทงหมด
ั
150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 100,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ตอ
่ หน่วย = 10 บาท มีรายได้จาก
ดอกเบียค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เพิม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 1,000 หน่วย
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150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 100,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ตอ
่ หน่วย = 10 บาท มีรายได้จาก
ดอกเบียค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เพิม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 1,000 หน่วย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

วันที 2 เพิมลดหน่วยลงทุนจากการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
พิเศษ 1,000 หน่วย
มีส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท
มีรายการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 30,000.00บาท
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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

วันที 3 เพิมหน่วยลงทุนจากการซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,200 บาท
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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

ในวันที 4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนของหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย
มีส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,000 บาท

07/05/2564

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 51 / 59

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

ในกรณีทีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลียนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษท
ั จัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครัง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา รับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ทังนี ในการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมกําหนดวันทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึง
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิดทีซือขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
วันทําการถัดไป
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีการประกาศตาม (3) และ (4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธก
ี ารใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือ
การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษท
ั จัดการจะจัดให้มข
ี อ
้ มูลดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีทีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษท
ั จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด
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16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี

หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็
นตัวเลขโดยมี
ม 5ด
ตําตราสารทุ
แหน่ง โดยใช้น
วิธเพื
ีการปั
ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
กองทุ
นเปิดทยูศนิ
ไยนเต็
อการออม
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด
16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายในวันทําการถัด
ไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตรา
ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครังต่อ
ไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู
ต้อง
16.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถก
ู ต้องจนถึงวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังเสร็จสิน เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการกองทุน
รวมส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน
เดือน ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าว
มีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของ
การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรื
อผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วรายละเอี
ยลงทุนไม่
ถก
ู ต้องทราบถึ
งการแก้ไขราคาตามข้
อ 16.4.2 หน้
ข้อ า2 53
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การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา

ข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าว
มีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีกองทุ
มูลค่าหรืน
อเปิ
ราคาหน่
นทีตราสารทุ
ไม่ถก
ู ต้องนันมี
ล
ู ค่อการออม
าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
ด ยูไวยลงทุ
นเต็ด
นมเพื
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของ
การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุน
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ 100 บาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
เพือให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจากกองทุน เว้นแต่
ในกรณีทีความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่07/05/2564
มี

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0165/2563] หน้า 54 / 59

17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม

17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
ไม่มี

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :
ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชือ : นางสาว รฐาภัทร ลิมสกุล
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 026450080 โทรสาร 026450020
หรือ บุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที เดือน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
วันทีสินสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันสินสุดรอบบัญชีครังก่อนหน้า
วั07/05/2564
นทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันจดทะเบี
พย์สน
ิ เป็น
นรวมนรวม [0165/2563] หน้า 55 / 59
รายละเอียยนทรั
ดโครงการจั
ดกองทุ
การกองทุ

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :

18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที
18.3. รายละเอียดเพิมเติม : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
วันทีสินสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันสินสุดรอบบัญชีครังก่อนหน้า
วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : ไม่เกิน 1 ปีนบ
ั จากวันจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1 บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบ
ั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบ
ั จดทะเบียนเพิม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจาํ นวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน
ทังนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีทีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการขอมติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึงไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิมเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ทีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว้ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าว
อนึง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิมเติมโครงการนัน
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่วันทีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิมเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพือขอมติได้ เนืองจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษท
ั จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รบ
ั
มติเกินกึงหนึงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนทีเหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สงู สุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง
19.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกียวกับการ
เปลียนแปลงวัน เวลาทําการขายหน่วยลงทุน รับซือคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที
เกียวข้อง โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว ทังนีจะต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ทีอยูข
่ องบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเป็นภูมล
ิ าํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต้
ี องมีการวางทรัพย์
20.2 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุน
แต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด ทังนี วันทีลงทุนหมายถึงวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมแต่ละรายการ และในกรณีที
เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมของ
รายการทีรับโอนนัน
20.3 หนังสือรับรองการโอน (การสับเปลียนหน่วยลงทุน)
บริษท
ั จัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน (สับเปลียนหน่วยลงทุน) ในกองทุนรวมเพือการออมทีผู้ถือหน่วย
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดอ
การกองทุ
นรวม
[0165/2563]าหนดโดยได้
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ลงทุ
นขายคืน เพือไปลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมอื
น โดยรายการอย่
างน้
ยตามแบบที
สมาคมประกาศกํ
รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือวิธีการอืนใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม ไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน

ลงทุนขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุน
แต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด ทังนี วันทีลงทุนหมายถึงวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมแต่ละรายการ และในกรณีที
เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมของ
รายการทีรับโอนนัน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
20.3 หนังสือรับรองการโอน (การสับเปลียนหน่วยลงทุน)
บริษท
ั จัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน (สับเปลียนหน่วยลงทุน) ในกองทุนรวมเพือการออมทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืน เพือไปลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมอืน โดยรายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมประกาศกําหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือวิธีการอืนใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม ไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน
ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รบ
ั คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ทีสมบูรณ์แล้ว เพือเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต่อเนือง และเพือให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้า
พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
20.4 แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
การออมไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน เมือปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อผูกพัน ข้อ 22.1
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพือแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และ/หรือวิธก
ี ารอืนใดตามทีประกาศสํานักงานกําหนด รวมทังแจ้งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์และแจ้งสํานักงานผ่าน
ระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลทีแจ้งดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี
20.4.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการตามเงือนไขต่อไปนี
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน โดยจะโอนย้าย
ไปยังกองทุนรวมเพือการออมทีมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสียงทีใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพือการออมเดิม หรือไป
ยังกองทุนรวมเพือการออมทีมีความเสียงต่ําสุด ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออมพิเศษ หรือกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืนใด ทังนี ในการโอนย้ายจะโอนย้ายไป
ยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษเท่านัน หรือกองทุนรวมเพือการออมทีมีนโยบายเดียวกับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ
หรือไปยังกองทุนอืนใดทีสํานักงาน และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้องจะประกาศเพิมเติมในอนาคต ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20.4.2 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออมอืนอีกทอดหนึง รวมถึงกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ หรือกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
ทีมีนโยบายเดียวกับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพิเศษ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนเมือเป็นไปตามเงือนไขโดยครบถ้วนดังนี
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครังแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออมพิเศษ หรือกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีมีนโยบายเดียวกับหน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออมพิเศษ ทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทังนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษท
ั
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพือแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมดัง
กล่าว บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั
5 วันทําการนับแต่วันทีได้
รับคําสังจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.5 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ มตาม
แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
20.6 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
20.7 เพือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.8 หรือในกรณีทีบริษัท
จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ทีทําการ
ของบริษัทจัดการ
20.8 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า
FATCA)
โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
กฎหมายฉบั
บดังกล่ดาการกองทุ
วกําหนดให้
สถาบั[0165/2563]
นการเงินทีไม่ใช่หน้
สญ
ั า ชาติ
07/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
นรวม
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อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน

เช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.8 หรือในกรณีทีบริษัท
จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ทีทําการ
ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม
20.8 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั งิ าน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ทีมีอยู่
ในบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ สงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด) เท่านัน
ทั07/05/2564
งนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกํารายละเอี
หนดเพือรองรั
บการดําเนิ
นการตามที
บริษัท[0165/2563]
จัดการได้สงวนสิ
ไว้ข/้า59
งต้น
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
หน้ทาธิ58
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุ
นมีการดํ
เนิด
นการที
ไม่สอดคล้
องข้อบังคับนของ
และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
กองทุ
นาเปิ
ยูไนเต็
ด ตราสารทุ
เพืFATCA
อการออม
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด) เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการรายเดิมจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบค่า
ใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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